
ZDALNY
MONITORING

-OFERTA



2

OŚWIADCZENIE 
FIRMY
MEDTRONIC

Proszę poświęcić chwilę czasu na zapoznanie się z poniższymi 
oświadczeniami firmy Medtronic.

Niniejsza prezentacja została przygotowana wyłącznie dla ogólnych celów 
edukacyjnych i nie powinna być traktowana jako wyłączne źródło tego typu 
informacji. To szkolenie nie zmienia ani nie zastęuje zaakceptowanego 
etykietowania. Zawartość będzie udostępniona lekarzom i innym 
pracownikom medycznym, którzy chcą pogłębić zrozumienie zasady działania 
i wykorzystania produktów i terapii firmy Medtronic z zamiarem zwiększania 
ich wiedzy o cechach i działaniu opisanemu w instrukcji obsługi. Przypadki 
pacjentów zawarte w tym materiale są fikcyjne i zostały przygotowane 
wyłącznie do celów edukacyjnych. Za każdym razem, odpowiedzialnością 
lekarza jest wypracowanie niezależnej oceny klinicznej w każdym 
indywidualnym przypadku. Zmiany w stanie klinicznym pacjenta i/lub 
przyjmowanych lekach mogą zmieniać skuteczność zaprogramowanych 
parametrów lub funkcji, a wyniki mogą być inne. Działanie urządzenia i jego 
programowanie przedstawione w tym materiale jest oparte o produkty firmy 
Medtronic i są opisane we właściwych opublikowanych instrukcjach obsługi. 
manuals.medtronic.com

http://manuals.medtronic.com/
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ZDALNY MONITORING
BIEŻĄCA OFERTA

Dostępny 
Telefon/Tablet?

NIE

TELEMETRIA BEZPRZEWODOWA
(ICD, CRT-D, LINQ, PLATFORMA BLUESYNC)

TELEMETRIA PRZEWODOWA
(IPG & CRT-P)

TAK

MYCARELINK MYCARELINK
SMART

MYCARELINK 
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ZDALNY MONITORING
NASTĘPNY KROK

TAK

MyCareLink
RELAY

MyCareLink 
SMART

MyCareLink 
HEART

TAK

Dostępny 
Telefon/Tablet?

TAK NIE

IPG/CRT-P?

Dostępny
Telefon/Tablet?

NIE

MyCareLink 

Platforma 
Przewodowa

Platforma 
BlueSync

Bluetooth Przewodowa telemetria



MONITOR
MYCARELINK™
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MONITOR MYCARELINK™
6

Prosty.

Ekran LCD wyświetla instrukcje
postępowania krok po kroku oraz
potwierdza wysłanie transmisji.

Połączony.

Wystarczy podłączyć monitor do źródła
zasilania i zapewnić dostęp do sygnału sieci
komórkowej.

Globalny.
Rozbudowana technologia sieci
komórkowej pozwala na łączenie się
niemal z każdego miejsca świata.

Współpracuje 
ze wszystkimi 
urządzeniami 
kompatybilnymi 
z systemem 
firmy 
MEDTRONIC 
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BAZA MONITORA

WŁAŚCIWOŚCI EKRANU

▪ Funkcja wygaszania ekranu w przypadku 
braku aktywności monitora.

▪ Uniesienie czytnika lub naciśnięcie 
przycisku „START” spowoduje wybudzenie 
monitora.

▪ Duży, czytelny ekran z niezbędnymi 
informacjami dla pacjenta.

7

Przycisk 
“AKCEPTUJ”
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CZYTNIK PACJENTA
8

ZIELONY
wskaźnik
▪Urządzenia 

przewodowe: czytnik 
przesyła dane do 
bazy monitora

▪Urządzenia 
bezprzewodowe: 
normalnie 
wyłączony, również 
w czasie transmisji

Odpowiednik
przycisku
„AKCEPTUJ” na bazie
monitora.

NIEBIESKI
wskaźnik
▪Miga — czytnik 

nawiązuje połączenie 
z bazą monitora

▪Świeci — czytnik i 
baza monitora są 
połączone

BURSZTYNOWY
wskaźnik
Wskazuje niski 
poziom 
naładowania baterii 
czytnika

Presenter
Presentation Notes
Urządzenai bezprzewodowe, i bezprzewodowe???stąd jest ICD/CRTD...itp



MONITOR

MYCARELINK™

SMART 
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MONITOR MYCARELINK SMART™

DLA PACJENTÓW  Z  URZĄDZENIAMI IPG/CRT-P

 Zmiana w kierunku technologii zarządzanej przez 
pacjentów, z której korzystają na codzień

 Pierwszy osobisty monitor pacjenta
 Różnorodne opcje łączności
 Prosty w obsłudze
 Przenośny



11

Czytnik Pacjenta
Zasilany baterią

Aplikacja MyCareLink Smart™

Urządzenia Apple lub Android  

MONITOR MYCARELINK SMART ™
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JAK TO DZIAŁA?

Czytnik Pacjenta 
do ręcznej 
komunikacji ze 
stymylatorem

Stymulator Transmisja 
wysłana z aplikacji 
MyCareLink Smart 
trafia do systemu 
CareLink ™ za 
pośrednictwem 
połączenia 
komórkowego lub 
Wi-Fi

Ręcznie: 
Tel A/B 

Czytnik Pacjenta 
komunikuje się z aplikacją 
MyCareLink Smart™ na 
urządzeniach mobilnych 
(Apple® lub Android™)
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KONFIGURACJA MONITORA

 Pobierz aplikację na urządzenie mobilne

www.mycarelinksmart.com

1

www.mycarelinksmart.com

http://en.wikipedia.org/wiki/File:IPad_Air.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:IPad_Air.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:IPad_Air.png
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KONFIGURACJA MONITORA

 Sparuj czytnik pacjenta z urządzeniem mobilnym22

Presenter
Presentation Notes
Is Bluetooth on?Apple typically default onAndroid typically default off

http://en.wikipedia.org/wiki/File:IPad_Air.png
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 Wyślij transmisję33

KONFIGURACJA MONITORA



WSKAZANIA, BEZPIECZEŃSTWO I OSTRZEŻENIA

Szczegółowe informacje na temat instrukcji użytkowania, procedury implantacji, wskazań, przeciwwskazań, ostrzeżeń, 

środków ostrożności i potencjalnych zdarzeń niepożądanych można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia. Jeśli używasz 

urządzenia MRI SureScan®, zapoznaj się z instrukcją techniczną MRI SureScan® przed wykonaniem rezonansu 

magnetycznego. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Medtronic i/lub odwiedź 

stronę internetową medtronic pod adresem medtronic.eu.

Zapoznaj się z instrukcjami użytkowania na manuals.medtronic.com. Podręczniki można przeglądać za pomocą bieżącej wersji 

dowolnej głównej przeglądarki internetowej. Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy użyć programu Adobe Acrobat® Reader.

Ważne przypomnienie: Informacje te są przeznaczone wyłącznie dla użytkowników na rynkach, na których produkty i terapie firmy Medtronic są zatwierdzone lub dostępne do 
użytku zgodnie z instrukcjami obsługi produktu. Treści dotyczące konkretnych produktów i terapii Firmy Medtronic nie są przeznaczone dla użytkowników na rynkach, którzy nie 
posiadają zezwolenia na stosowanie. 

Medtronic Poland Sp. Z o.o.
Polna 11
00-633 Warsaw
Tel: 48 22 4656900
Fax: 48 22 4656917

Medtronic, Medtronic logo, and Further, Together are trademarks of Medtronic.  
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by  
Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Medtronic is under license.
™Other third party brands are trademarks of their respective owners. All other  
brands are trademarks of a Medtronic company.
Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S.  
and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Europe
Medtronic International Trading Sàrl
Route du Molliau 31
Case postale
CH - 1131 Tolochenaz
Telephone: +41 (0)21 802 70 00
Fax: +41 (0)21 802 79 00

medtronic.eu

UC202006343 PO ©2020
Medtronic. All Rights Reserved.
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