NÁJDITE
RIEŠENIE
Systém Reveal LINQTM

poskytuje lekárovi informácie
o vašom srdci počas každodenného života.

PREČO MÔŽE BYŤ
DLHODOBÉ

MONITOROVANIE SPRÁVNYM
RIEŠENÍM PRE VÁS
Kľúčom k lepšej zdravotnej
starostlivosti sú presné informácie.
Nepravidelný tep srdca sa však nemusí
vyskytovať často, v dôsledku čoho je
ťažké zistiť a liečiť ochorenie srdca, ktoré
je jeho príčinou.
Teraz už máme riešenie. Vďaka
priebežnému dlhodobému monitorovaniu
môže lekár získať informácie o vašom
srdci, ktoré mu pomôžu nájsť správne
riešenie vášho stavu.

NEVYSVETLENÉ ODPADÁVANIE –
náhla strata vedomia, nazývaná aj omdlievanie
alebo synkopa, ktorá nastáva, keď sa zníži
krvný tlak a do mozgu sa nedostáva kyslík.
 Prečo monitorovať? Odpadávanie môže byť
závažný stav, ak ho spôsobuje abnormálny
srdcový rytmus.
SRDCOVÉ PALPITÁCIE –
obvykle neškodný stav, pri ktorom srdce akoby
búšilo, rýchlo bije alebo sa chveje.
 Prečo monitorovať? Palpitácie môžu
naznačovať závažné ochorenie srdca, ktoré
je ich príčinou.
FIBRILÁCIA PREDSIENÍ –
stav, pri ktorom dochádza k veľmi rýchlym
a nepravidelným sťahom horných srdcových
dutín, čiže predsiení. Označuje sa aj ako AF
(z angl. atrial fibrillation) alebo AFib.
 Prečo monitorovať? Pri fibrilácii predsiení je
potrebná liečba, pretože úzko súvisí
s cievnou mozgovou príhodou.
NEVYSVETLENÁ CIEVNA MOZGOVÁ
PRÍHODA –
cievna mozgová príhoda neznámej príčiny,
ktorú môže vyvolať fibrilácia predsiení,
v dôsledku ktorej sa vytvorí krvná zrazenina
a zablokuje prívod kyslíka do mozgu.
 Prečo monitorovať? Zistenie fibrilácie
predsiení po cievnej mozgovej príhode môže
pomôcť lekárom predísť ďalšej príhode.

SYSTÉM
REVEAL LINQTM
Systém Reveal LINQ zahŕňa malé
implantovateľné zariadenie na monitorovanie
srdcovej činnosti alebo ICM (z angl.
implantable cardiac monitor), ktoré sa
umiestňuje tesne pod kožu pomocou
minimálne invazívneho zákroku,
a zariadenie na monitorovanie pacienta
MyCareLink™ umiestnené pri lôžku, v ktorom
sa zhromažďujú údaje o srdcovom rytme zo
zariadenia ICM a sú v ňom k dispozícii pre
lekára.
 Diskrétne – Implantovateľné zariadenie na
monitorovanie srdcovej činnosti Reveal LINQ
nie je u väčšiny pacientov viditeľné.
 Jednoduché – Monitorovacie zariadenie
MyCareLink využíva mobilný signál
a elektrické napájanie.
 Prenosné – Choďte, kam len chcete. Môžete
cestovať a vziať si monitorovacie zariadenie
MyCareLink so sebou.
 Kompatibilné s MRI – Reveal LINQ ICM je
možné bezpečne používať aj v prostredí MRI.
 3 roky – Reveal LINQ ICM zaznamenáva
abnormálny srdcový rytmus počas 3 rokov.

Implantovateľné zariadenie
na monitorovanie srdcovej
činnosti Reveal LINQ

MyCareLink
Zariadenie na
monitorovanie pacienta

ZAZNAMENAJTE
PRÍZNAKY
OKAMŽITE
PRI ICH VÝSKYTE
Lekár sa môže rozhodnúť, že pridá k systému
Reveal LINQ zariadenie Pacientsky ovládač, ak
chce porovnať určité údaje o srdcovom rytme
s vašimi príznakmi.
Zariadenie Pacientsky ovládač je malé
a používa sa na zaznamenanie príznakov
v zariadení ICM Reveal LINQ. Monitorovacie
zariadenie MyCareLink potom odošle tieto
informácie pri ďalšom automatickom prenose.

Spoločnosť
Medtronic úzko
spolupracuje
s vašim lekárom
a hľadá riešenia
pre váš zdravotný
stav.

Zariadenie
Pacientsky ovládač

AKO
FUNGUJE SYSTÉM
REVEAL LINQ
Po implantácii Reveal LINQ ICM stačí nechať
monitorovacie zariadenie MyCareLink
zapojené, zapnuté a umiestnené tak, aby
prijímalo potrebný mobilný signál.
SYSTÉM už sa postará o ostatné.

Proces odosielania informácií
je jednoduchý a bez starostí.

Reveal LINQ ICM
zaznamenáva údaje o činnosti
srdca.

Monitorovacie zariadenie
MyCareLink sa musí
nachádzať v blízkosti vašej
postele.

Zaznamenané údaje sa
prenesú do monitorovacieho
zariadenia MyCareLink.

Lekár má prístup k týmto
údajom.

Lekár sa s vami v prípade
nutnosti skontaktuje.

ČO SI TREBA
UVEDOMIŤ
Všetky chirurgické zákroky sú rizikové, ale
riziká spojené so systémom Reveal LINQ sú
zriedkavé. Keďže sa zariadenie ICM zavádza
tesne pod pokožku, riziko infekcie alebo
citlivosti je nízke. Poraďte sa so svojím
lekárom o rizikách týkajúcich sa vášho
zdravotného stavu a situácie.

PREČO PRÁVE SYSTÉM REVEAL LINQ?
Systém Reveal LINQ prináša množstvo
výhod.
 Proces zavádzania je minimálne invazívny
a pritom jednoduchý a rýchly.
 Dlhodobé monitorovanie funguje priebežne.
 Schopnosť zachytiť zriedkavé alebo
nepredvídateľné nepravidelné údery srdca
pomáha pri diagnostike.
 Používanie systému Reveal LINQ si
nevyžaduje žiadne zmeny v každodenných
činnostiach.
 Zariadenie Reveal LINQ je možné bezpečne
používať aj v prostredí MRI.

VIAC
INFORMÁCIÍ
Spoločnosť Medtronic sa Vám usiluje
poskytovať tie najaktuálnejšie informácie
o systéme Reveal LINQ.
Viac informácií o možnostiach
dlhodobého monitorovania srdcovej
činnosti, príbehy pacientov
a odpovede na otázky o systéme
Reveal LINQ nájdete na adrese:
MonitorYourHeart.com/LINQ
Odborní pracovníci služby pre
pacientov sú k dispozícii na telefóne
od 7.00 do 19.00 (CST),
od pondelka do piatka.
1 (800) 551-5544

V prípade ďalších otázok o systéme
Reveal LINQ alebo ak ste pripravení
dohodnúť sa na zavedení zariadenia,
obráťte na sa svojho lekára.

Monitorovacie zariadenie CareLink™ a sieť CareLink od spoločnosti
Medtronic
Plánované použitie: Monitorovacie zariadenie CareLink™ a sieť CareLink sú
určené na prenos údajov o pacientovi z niektorých implantovateľných pomôcok
na monitorovanie srdcovej činnosti od spoločnosti Medtronic, a to podľa
pokynov lekára a podľa opisu v príručke výrobku. Tieto výrobky nie sú v prípade
núdze náhradou primeranej zdravotnej starostlivosti a mali by sa používať len
podľa pokynov lekára.
Kontraindikácie: Nie sú známe žiadne kontraindikácie monitorovacieho
zariadenia CareLink.
Výstrahy a upozornenia: Monitorovacie zariadenie CareLink sa musí používať
len na získavanie informácií z kompatibilných implantovateľných pomôcok od
spoločnosti Medtronic. Monitorovacie zariadenie CareLink je určené na použitie
len v rámci krajiny, v ktorej bolo predpísané.
Implantovateľné zariadenie Reveal LINQ™ LNQ11 na monitorovanie
srdcovej činnosti a zariadenie Pacientsky ovládač
Implantovateľné zariadenie Reveal LINQ na monitorovanie srdcovej činnosti je
monitorovací systém aktivovaný pacientom aj automaticky, ktorý zaznamenáva
podkožné EKG a je indikované v týchto prípadoch:
 u pacientov trpiacich klinickými príznakmi alebo stavmi so zvýšeným rizikom
srdcových arytmií,
 u pacientov s prechodnými príznakmi, ako sú závraty, palpitácia, synkopa
a bolesť hrudníka, ktoré môžu naznačovať srdcovú arytmiu.
Pomôcka nebola testovaná konkrétne na pediatrické použitie.
K možným rizikám zavedenia implantovateľného zariadenia Reveal LINQ na
monitorovanie srdcovej činnosti patria okrem iných infekcia v mieste
chirurgického zákroku, migrácia pomôcky, erózia pomôcky cez pokožku alebo
citlivosť voči materiálu pomôcky.
Liečba pomocou implantovateľného zariadenia Reveal LINQ na monitorovanie
srdcovej činnosti je dostupná na lekársky predpis. Liečba nie je vhodná pre
každého. O vhodnosti liečby sa poraďte so svojím lekárom. Lekár by mal s vami
prediskutovať všetky možné výhody a riziká. Hoci je liečba pre mnohých
pacientov prínosná, výsledky sa líšia.
Bližšie informácie o pokynoch na používanie, indikáciách, kontraindikáciách,
výstrahách, upozorneniach a potenciálnych komplikáciách alebo nežiaducich
účinkoch nájdete v príručke k pomôcke. Ďalšie informácie vám poskytne
spoločnosť Medtronic na čísle 1 (800) 328-2518 alebo navštívte webovú lokalitu
spoločnosti Medtronic na adrese www.medtronic.com.
Upozornenie: Federálny zákon (USA) umožňuje predaj tejto pomôcky iba
prostredníctvom alebo na objednávku lekára.

Služby pre pacientov
Medtronic
8200 Coral Sea St. NE MVS14
Mounds View, MN 55112
Bezplatná linka pre pacientov:
1 (800) 551-5544
Fax: (763) 367-5809
od 7.00 do 19.00 CST, pondelok až piatok

medtronic.com

UC201602395SK © Medtronic 2015.
Minneapolis, MN. Všetky práva vyhradené.
Vytlačené v EU 10/2015

