FÅ EN KÄNSLA FÖR
VAD SOM ÄR MÖJLIGT
SE DBS UR ETT
NYTT PERSPEKTIV

PERCEPT™ PC NEUROSTIMULATOR
MED BRAINSENSE™-TEKNIK
FÖR DBS-BEHANDLING

Med den enda kommersiellt
tillgängliga avkänningstekniken
för djup hjärnstimulering (Deep
Brain Stimulation, DBS) erbjuder
Percept™ PC-enheten nya
möjligheter för DBS-behandling
för Parkinsons sjukdom,
essentiell tremor, dystoni,
tvångssyndrom och epilepsi.

Medtronic har flera decennier av arbete
med DBS bakom sig och flyttar fram
gränserna för vad som är möjligt med
Percept™ PC-enheten. Du kan anpassa
behandlingen baserat på objektiva data
och får flera ledande innovationer i en
modern, ergonomisk och lättanvänd
lösning som du och dina patienter behöver.

*Medtronics Activa™ PC+S-enheten blev CE-märkt 17 januari 2013, men distribuerades inte för försäljning.
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NYA INSIKTER —
PÅ OCH UTANFÖR
KLINIKEN
Percept™ PC-enheten har BrainSense™teknik som är utformad för att fånga upp
hjärnsignaler (Local Field Potential, LFP) med
hjälp av den implanterade DBS-elektroden.
Dessa signaler kan registreras samtidigt som
behandlingsstimulering ges, både på och
utanför kliniken.*

Du kan korrelera dessa hjärnsignaler med
stimulering och händelser relaterade till
medicinering, symtom eller biverkningar
och därmed ge personanpassad, datadriven
behandling och justera den när patientens
behov utvecklas.**
Percept™ PC-enheten använder integrerad
programvara for patenterad behandling och
analys av hjärnsignaler i realtid. Dessa signaler
lagras på enheten och kan visas med hjälp
av den intuitiva läkarprogrammeraren. De
kan också exporteras i det maskinläsbara
formatet JSON för offlinedatabearbetning.
*Signaler är eventuellt inte närvarande eller mätbara hos alla patienter.
**Det har inte fastställts några kliniska fördelar med avkänning av hjärnsignaler.
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LÄKARPROGRAMMERARE

BRAINSENSE™-TEKNIKEN BYGGER PÅ
ÖVER TIO ÅRS HJÄRNSIGNALSFORSKNING

GE PATIENTERNA
KONTROLL
Du kan konfigurera upp till fyra anpassade
händelser – till exempel läkemedelsföljsamhet,
biverkningar och erfarenheter av on-/offfenomen – som patienterna bekvämt kan
registrera digitalt med hjälp av den intuitiva
patientprogrammeraren.
Du kan sedan visa händelserna som de har markerat
på din läkarprogrammerare under nästa besök.
Dessa uppgifter kan hjälpa dig att identifiera trender
och du kan välja att korrelera händelserna med
hjärnsignaler.

KONFIGURERA
PATIENT
HÄNDELSER

PATIENTPROGRAMMERARE
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SPÅRA HÄNDELSER
ÖVER TID

KORRELERA HÄNDELSER MED
HJÄRNSIGNALER

LÄKARPROGRAMMERARE

DET ENDA
MRT-VILLKORLIGA
DBS SYSTEMET
FÖR 1,5T OCH 3T

Percept™ PC-enheten ger DBS-patienter 3T MRThelkroppslämplighet*, så att de kan dra nytta av
den senaste medicinska bildbehandlingstekniken
när de behöver den. Användningen av en bipolär
behandlingsgrupp gör att behandlingen kan vara
PÅ (ON) under en MRT-undersökning.
Nu kan läkare använda
arbetsflödet för MRT-lämplighet
på läkarprogrammeraren för att
kontrollera MRT-lämplighet, generera
en lämplighetsrapport och försätta
en patients enhet i rätt inställning för
en MRT-undersökning.
Patienter kan använda
MRT-inställningen på sin
patientprogrammerare och få en
effektiv väg till villkorligt säkra MRTundersökningar utan att behöva
besöka läkaren som ansvarar för
DBS-behandlingen.
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*DBS-systemen från Medtronic är MRT-villkorliga,
vilket betyder att de endast är säkra vid MRTundersökning under vissa villkor. Om dessa villkor
inte är uppfyllda kan MRT-undersökningen orsaka
uppvärmning av vävnad, speciellt vävnaden kring
de implanterade elektroderna i hjärnan, vilket
kan medföra allvarliga och bestående skador eller
dödsfall. I MRT-riktlinjerna för Medtronics system för
djup hjärnstimulering finns en fullständig lista över
tillstånd: http://professional.medtronic.com/mri
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Den utökade MRT-lämpligheten
för Percept™ PC-enheten kan
användas för de vanligaste
och snabbast växande MRTmodaliteterna.

Europeiska marknaden för MRT-system,
per fältstyrka, 201811
> 3,0 T
1%
0<1.5T

1

Filtrerad feedthrough-teknik begränsar
inträngning av skadlig radiofrekvensenergi
(RF) i enheten.

3

Skyddsdioder hjälper till att förhindra fel när
de utsätts för elektromagnetiska störningar.

2

Ett minimum av järnhaltigt material minskar
risken för att neurostimulatorn rör sig på
grund av magnetisk dragkraft.

1.5T

45%

24%
>1.5-3T

30%

BCC Research Report HLC078D: Medical Magnetic Resonance
Imaging (MRI) Technologies and Global Markets (juli 2018)
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UTFORMAD FÖR
PATIENTKOMFORT
Percept™ PC-enheten är ergonomiskt utformad
och erbjuder patienterna en förbättrad komfort*.

20 %
20 %
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MINDRE** ÄN
ACTIVA™
PC-BATTERIET
TUNNARE***
ÄN ACTIVA™
PC-BATTERIET

SLIMMAD,
VÄLVD
DESIGN

*Dokumenterade Medtronic-data
**Avser enhetens totala volym
***Refererar till höljets tjocklek

KONSTRUERAD
FÖR ATT RÄCKA
LÄNGRE – OCH
HÅLLA DIG
UPPDATERAD

ÅTERSTÅENDE
BATTERITID

Percept™ PC-enheten är mindre men ger
ändå förbättrad livslängd. Det beror på
en samverkande kombination av en ny
egenutvecklad batterisammansättning som
möjliggör enheter med högre energitäthet
och effektiv lågeffektselektronik.
Den smarta batteritekniken gör det möjligt
att i realtid förutsäga återstående batteritid*
så att du och dina patienter kan maximera
tillgänglig batterikapacitet och i lugn och ro
planera för enhetsbyten.

MER ÄN BATTERILIVSLÄNGD
FEM ÅRS

**

MER ÄN AV
15DEN%BERÄKNADE
ÖKNING
LIVSLÄNGDEN

JÄMFÖRT MED ACTIVA™ PC-BATTERIET***

*Baserat på aktuell batterinivå och behandlingsinställningar från de senaste sju dagarna
**för medianenergianvändning av DBS för patienter med Parkinsons sjukdom, med måttlig användning av BrainSense™-teknik (upp till två månader per år)
***För medianenergianvändning av DBS för patienter med Parkinsons sjukdom, med motsvarande inställningar och ingen användning av BrainSense™-teknik
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INSIKTSFULL.
INTUITIV.
SÄKER.
DBS-läkarprogrammeraren är nu
laddad med ännu fler funktioner
och redo att effektivisera
programmeringssessionen med den
information du behöver – snabbt och
intuitivt.


Pekskärmsgränssnitt med hög kontrast



Förbättrade uppgiftsbaserade arbetsflöden



Intuitiva, patientspecifika anpassningsalternativ



Utökade funktioner för rapportering och export
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DATASÄKERHET
Kliniker och patientprogrammerare använder kryptering i flera
lager och egenutvecklad trådlös telemetri i ett frekvensband
som är licensierat över hela världen för att säkerställa att
informationen utväxlas på ett säkert och konfidentiellt sätt.

ENKEL.
PERSONLIG.
SMART.
DBS-patientprogrammeraren har
förbättrats så att patienterna kan bli
delaktiga i sin behandling på ett enklare
och bekvämare sätt.
ANPASSADE NAMN FÖR BEHANDLINGSGRUPPER
Med patientprogrammeraren kan patienterna enkelt
kombinera behandlingen med sina dagliga aktiviteter.
Du kan skapa anpassade namn för behandlingsgrupper,
till exempel gå, sova och tala, och som patienterna
kan använda för att anpassa behandlingen efter olika
aktiviteter under dagen.
ANPASSADE HÄNDELSER
Patientprogrammeraren har nu integrerat delar av en
dagbok för motoriska symtom. Du kan konfigurera
och spåra upp till fyra anpassade händelser digitalt.
En patient eller vårdgivare kan registrera en sådan
händelse med hjälp av patientprogrammeraren, och
du kan bedöma händelsernas frekvens och förekomst
under klinikbesök.
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UTFORMAD FÖR
IDAG OCH
IMORGON

CORTEX KRETSUPPSÄTTNING

Percept™ PC-enheten har vår
mest avancerade DBS-teknik:
egenutvecklad cortex-kretsuppsättning,
anpassad banbrytande elektronik och
inbyggd programvara för patenterad
bearbetning och analys av hjärnsignaler.

Den toppmoderna Percept™
PC-enheten är också utformad
för att underlätta utökade
funktioner med framtida
programvaruuppgraderingar – så att
du är förberedd på den kommande
utvecklingen inom DBS.

UPP
TILL
UPP
TILL
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STIMULERINGSKANALER SOM
STYRS OBEROENDE AV VARANDRA

KANALER FÖR BRUSREDUCERANDE
AVKÄNNING

ANMÄRKNINGAR

LÄS MER OM PERCEPT™ PC NEUROSTIMULATOR
MED BRAINSENSE™-TEKNIK
PÅ MEDTRONIC.EU/PERCEPT

Kortfattad information:
Läs enhetens manual för detaljerad information om användarinstruktioner, indikationer, kontraindikationer, varningar, försiktighetsåtgärder
och potentiella biverkningar. Om du använder en MRI SureScan®-enhet, läs den tekniska handboken för MRI SureScan® innan du utför en
MRT-undersökning. För ytterligare information, kontakta Medtronics lokala representant eller besök Medtronics webbplats på medtronic.eu
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