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MEDTRONIC
Powiadomienie
Instrukcja

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/


3 RODZAJE TRANSMISJI

AUTOMATYCZNA BEZPRZEWODOWA

 CAREALERT

 ZAPLANOWANA TRANSMISJA

INICJOWANA PRZEZ PACJENTA

https://www.youtube.com/watch?v=-SViPvFVbSo&t=1s


CAREALERTS
ICD

Alarmy programowalne Alarmy nieprogramowalne

• RV Lead Integrity

• Impedancja defibrylacji poza zasięgiem
(komorowa, SVC)

• VF detekcja/terapia wyłączona

• Nadmierny czas ładowania

• Terapie wyczerpane

• Impedancja elektrod poza zasięgiem

(przedsionek, LV) 

• Niskie napięcie baterii

• AT/AF obciążenie > próg

• Częstość komorowa podczas AT/AF

• Ilość dostarczonych wyładowań
przekraczająca próg

• Alarm Optivol Fluid

• Reset elektryczny

• Stymulacja zaprogramowana w 
trybie DOO, VOO, or AOO

• Active Can® wyłączone bez SVC

• Limit czasu obwodu ładowania

Ustawienia
domyślne

Ustawienia
domyślne

Powiadomienia CareAlert®: 

Presenter
Presentation Notes
CareAlert notifications via the CareLink network provide timely communication of potential device or patient health concerns WITHOUT the need for patient involvement.Your clinic chooses which alerts to program for your patients’ wireless devices.When alert conditions are met, the device data will AUTOMATICALLY be sent to the CareLink network and displayed as an alert notification on the Transmissions list, and sent to the clinic using your preferred method (email, text, voice mail, pager).



TRANSFER DANYCH Z IPG DO KLINIKI
(NOWE) POWIADOMIENIE CAREALERT™

Określenie bezprzewodowe  IPG (IPG Wireless) 
w całej tej prezentacji odnosi się zarówno do 
urządzeń IPG oraz CRT-P.

Powiadomienia CareAlert zaprezentowane 
tutaj, są dostępne dla bezprzewodowych IPG
oraz CRT-P.



CAREALERTS: WŁĄCZENIE ZA POŚREDNICTWEM PROGRAMATORA



ZAPLANOWANA TRANSMISJA



TRANSMISJA INICJOWANA PRZEZ PACJENTA

https://www.youtube.com/watch?v=d0bhXSnRkXk


SCENARIUSZE ZDALNYCH KONTROLI

URZĄDZENIA BEZPRZEWODOWE
(ICD, URZĄDZENIA BLUESYNC)

AUTOMATYCZNA

 CAREALERT

 ZAPLANOWANA TRANSMISJA

RĘCZNA

 NA POLECENIE LEKARZA

URZĄDZENIA PRZEWODOWE
(STARSZE ROZRUSZNIKI SERCA & CRT-P)

RĘCZNE

 NA POLECENIE LEKARZA



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 Medtronicsą 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 Warszawa
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
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CH - 1131 Tolochenaz
Telephone: +41 (0)21 802 70 00
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