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Οδηγός ρύθμισης για τον ασθενή



Βοηθός ασθενούς

Ο Βοηθός ασθενούς είναι 
μια προαιρετική συσκευή 
που παρέχεται από τον 
γιατρό σας. Εάν λάβετε 
αυτήν τη συσκευή, 
χρησιμοποιήστε την για να 
σημειώνετε χειροκίνητα 
τυχόν συμπτώματα που 
προκύπτουν.

ΤΟ  
ΣΥΣΤΗΜΑ 
REVEAL LINQ™

Το σύστημα Reveal LINQ™ που έχετε στην κατοχή σας 
περιλαμβάνει την εμφυτεύσιμη συσκευή καρδιακής 
παρακολούθησης (Insertable Cardiac Monitor – ICM), 
η οποία καταγράφει την καρδιακή σας συχνότητα σε 
συνεχή βάση και αποθηκεύει δεδομένα για συμβάντα 
που σχετίζονται με την καρδιά, καθώς και τη συσκευή 
διαγνωστικής τηλεμετρίας ασθενούς MyCareLink™, 
η οποία συλλέγει ασύρματα τα καρδιολογικά 
δεδομένα από τον εμφυτεύσιμο καταγραφέα (ICM) 
και τα θέτει στη διάθεση του γιατρού σας.

Συσκευή διαγνωστικής 
τηλεμετρίας ασθενούς 
MyCareLink™Reveal LINQ™ ICM
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Μόλις ρυθμίσετε τη συσκευή διαγνωστικής 
τηλεμετρίας MyCareLink™ στο σπίτι, 
αυτή θα αρχίσει να συλλέγει αυτόματα τα 
δεδομένα από τη συσκευή Reveal LINQ™ 
ICM που έχετε στην κατοχή σας και να τα 
θέτει στη διάθεση του γιατρού σας.

Τα δεδομένα σας κοινοποιούνται 
στη συσκευή διαγνωστικής 
τηλεμετρίας MyCareLink™.

Τα καρδιολογικά δεδομένα 
καταγράφονται με τη συσκευή 
Reveal LINQ™ ICM.

Ξαπλώνετε στο κρεβάτι κοντά 
στη συσκευή διαγνωστικής 
τηλεμετρίας MyCareLink™.

Ο γιατρός σας θα επικοινωνεί 
μαζί σας εάν αυτό είναι 
απαραίτητο.

Ο γιατρός σας μπορεί να έχει 
πρόσβαση στα δεδομένα σας.
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ  
ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΓΝΩ-
ΣΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ 
MYCARELINK™  
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

1 ΣΥΝΔΕΣΤΕ τη 
συσκευή διαγνωστικής 
τηλεμετρίας σε τυπική 
πρίζα ρεύματος κοντά 
στο κρεβάτι σας.

2 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ τη 
συσκευή διαγνωστικής 
τηλεμετρίας έτσι ώστε 
να βρίσκεστε πάντα 
εντός 2 m (6,5 ft) κατά 
τη διάρκεια του ύπνου 
και στρέψτε την προς το 
πόδι του κρεβατιού.

3 ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ 
το λογότυπο 
της Medtronic 
καθώς η συσκευή 
διαγνωστικής 
τηλεμετρίας 
ενεργοποιείται.
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4 ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ να 
εμφανιστούν οι 
γραμμές σήματος 
κινητής τηλεφωνίας 
και το λευκό βέλος.

5 ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ τα 
βήματα χειροκίνητης 
μετάδοσης στην επόμενη 
σελίδα μόνο μία φορά* 
για την αρχική ρύθμιση.

*  Σημείωση: Εάν τα βήματα χειροκίνητης 
μετάδοσης ολοκληρώθηκαν στο νοσοκομείο, 
δεν χρειάζεται να τα εκτελέσετε ξανά. Η οθόνη 
σας θα γίνει μαύρη και θα μπορείτε πλέον να 
πραγματοποιείτε αυτόματες μεταδόσεις.
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1 ΠΙΕΣΤΕ το στρογγυλό 
ΓΚΡΙ κουμπί για να 
ξεκινήσετε.

2 ΑΝΑΣΗΚΩΣΤΕ τη 
συσκευή ανάγνωσης 
όταν εμφανιστεί 
το επάνω βέλος στην 
οθόνη.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

3 ΚΡΑΤΗΣΤΕ τη συσκευή 
ανάγνωσης πάνω από 
τη συσκευή Reveal LINQ™ 
και περιμένετε μέχρι 
η ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΠΑΡΑ 
προόδου να προχωρήσει.

Μόνο για την αρχική μετάδοση ή όταν 
ζητείται από τον γιατρό σας
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4 ΕΠΙΣΤΡΕΨΤΕ τη συσκευή 
ανάγνωσης στη βάση 
όταν εμφανιστεί το κάτω 
βέλος στην οθόνη.

5 ΕΛΕΓΞΤΕ την ΠΡΑΣΙΝΗ 
ΜΠΑΡΑ προόδου που 
δείχνει την αποστολή 
των δεδομένων σας.

6 ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΤΕ ότι τα 
δεδομένα απεστάλησαν 
όταν εμφανιστεί το 
ΠΡΑΣΙΝΟ σημείο 
ελέγχου.

Σημείωση: Η οθόνη σας θα γίνει μαύρη και θα 
μπορείτε πλέον να πραγματοποιείτε αυτόματες 
μεταδόσεις.
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Να θυμάστε ότι τα καρδιολογικά σας 
δεδομένα θα αποστέλλονται αυτόματα, 
συνήθως κατά τη διάρκεια του ύπνου 
σας. Ορισμένες φορές, ο γιατρός σας 
ενδέχεται να σας ζητήσει να εκτελέσετε 
μια χειροκίνητη μετάδοση. Διαφορετικά, 
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΜΟΝΟ ΝΑ:

ΑΥΤΟΜΑΤΗ  
ΜΕΤΑΔΟΣΗ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

κοιμάστε εντός 2 m (6,5 ft) από 
τη συσκευή διαγνωστικής 
τηλεμετρίας MyCareLink™

διασφαλίζετε ότι η συσκευή 
διαγνωστικής τηλεμετρίας 
MyCareLink™ είναι πάντα 
συνδεδεμένη – βεβαιωθείτε ότι 
η πρίζα δεν συνδέεται σε 
επιτοίχιο διακόπτη ο οποίος θα 
μπορούσε να απενεργοποιηθεί.

Ανατρέξτε στις Συχνές 
ερωτήσεις στον παρόντα οδηγό 
για να βοηθηθείτε σχετικά με 
τυχόν ερωτήσεις που 
προκύπτουν
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ΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
REVEAL LINQ™

E  Τι κάνω όταν ταξιδεύω;

A  Παίρνετε τη συσκευή διαγνωστικής τηλεμετρίας 
MyCareLink™ μαζί σας – απλώς να θυμάστε να την 
τοποθετείτε κοντά στο σημείο στο οποίο θα κοιμηθείτε, 
σε τοποθεσία που να λαμβάνει επαρκές σήμα κινητής 
τηλεφωνίας. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τα τέλη 
περιαγωγής (roaming), αλλά, σε περίπτωση αλλαγής 
ζώνης ώρας, ενδέχεται να πρέπει να επικοινωνήσετε 
με την κλινική σας για να ελέγξετε αν θα πρέπει να γίνουν 
αλλαγές στο πρόγραμμα παρακολούθησής σας πριν 
από την αναχώρησή σας.

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το σύστημα 
Reveal LINQ™ ICM και τη συσκευή 
διαγνωστικής τηλεμετρίας MyCareLink™.
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E  Μπορώ να υποβληθώ σε μαγνητική τομογραφία (MRI);

A  Ναι, μπορείτε. Η συσκευή Reveal LINQ™ ICM δεν προκαλεί 
κανέναν γνωστό κίνδυνο σε ειδικά περιβάλλοντα 
μαγνητικού τομογράφου MRI όταν η εξέταση MRI 
εκτελείται σύμφωνα με τις οδηγίες. Παράσχετε την κάρτα 
ταυτοποίησης συσκευής σας στον τεχνικό απεικόνισης 
ώστε να αποκτήσει πρόσβαση σε περισσότερες 
πληροφορίες.

E �Μπορώ�να�περάσω�από�τον�έλεγχο�ασφαλείας�στο�
αεροδρόμιο;

A  Ναι, δεν θα έχετε πρόβλημα. Απλώς να έχετε μαζί σας 
την κάρτα ταυτοποίησης συσκευής σας για τον έλεγχο 
ασφαλείας στο αεροδρόμιο.

E  Γιατί είναι σημαντικό να αφήνω τη συσκευή 
διαγνωστικής τηλεμετρίας MyCareLink™ συνδεδεμένη;

A  Η συσκευή διαγνωστικής τηλεμετρίας MyCareLink™ 
λειτουργεί αυτόματα ώστε να αποστέλλει τα καρδιολογικά 
δεδομένα σας και να κάνει ενημερώσεις λογισμικού. 
Βεβαιωθείτε ότι τη διατηρείτε συνδεδεμένη ώστε να μην 
υπάρξει καμία απώλεια.

E  Πώς μπορώ να είμαι βέβαιος(-η) ότι τα καρδιολογικά 
μου δεδομένα έχουν αποσταλεί στον γιατρό μου;

A  Εάν η οθόνη της συσκευής διαγνωστικής 
τηλεμετρίας MyCareLink™ είναι 
μαύρη, πιέστε το γκρι κουμπί 
μόνο μία φορά για προβολή της 
οθόνης έναρξης. Η ημερομηνία που 
εμφανίζεται αντιστοιχεί στην ημέρα 
της τελευταίας επιτυχούς μετάδοσης 
που πραγματοποιήσατε. Περιστασιακά, 
μπορεί να υπάρξει απώλεια μιας 
ημέρας, εάν, για παράδειγμα, 
απομακρυνθείτε από το κρεβάτι κατά τη διάρκεια τακτικά 
προγραμματισμένης μετάδοσης. Μην ανησυχείτε. 
Το σύστημα θα προσπαθεί να αποστείλει αυτά τα 
δεδομένα ξανά για 14 ημέρες. Εάν έχουν περάσει αρκετές 
ημέρες από την τελευταία σας μετάδοση, ανατρέξτε ξανά 
στις κατευθυντήριες οδηγίες ρύθμισης για να βεβαιωθείτε 
ότι η συσκευή έχει ρυθμιστεί όπως περιγράφεται.

E  Τι πρέπει να κάνω εάν η συσκευή διαγνωστικής 
τηλεμετρίας MyCareLink™ φωτίζει;

A  Δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα. Η συσκευή διαγνωστικής 
τηλεμετρίας ελέγχει για τυχόν ενημερώσεις λογισμικού 
και θα περιηγηθεί σε αυτές μόνη της.

7/25/2015
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Ο  
ΒΟΗΘΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Για να χρησιμοποιήσετε τον Βοηθό ασθενούς:

1.  Όταν παρουσιάζεται ένα σύμπτωμα, πιέστε και 
απελευθερώστε το κουμπί. Η λυχνία αναζήτησης 
θα αρχίσει να αναβοσβήνει με μπλε χρώμα.

2.  Πιέστε γρήγορα τον Βοηθό ασθενούς σε επίπεδη θέση 
πάνω στον θώρακά σας, ακριβώς πάνω από 
τη συσκευή Reveal LINQ™ ICM.

3.  Όταν ένα σύμπτωμα σημειώνεται επιτυχώς, θα ηχεί 
το σήμα επιτυχίας και η λυχνία επιτυχίας θα ανάβει 
με πράσινο χρώμα. Εάν δεν ηχήσουν σήματα 
επιτυχίας εντός 15 δευτερολέπτων, επαναλάβετε 
τα βήματα 1-2.

Εάν λάβατε έναν Βοηθό ασθενούς, να τον έχετε πάντα μαζί 
σας ώστε να μπορείτε να τον χρησιμοποιείτε προκειμένου 
να σημειώνετε συμπτώματα, όπως ζάλη, λιποθυμία ή 
αίσθημα παλμών. Τα δεδομένα σημειώνονται στη συσκευή 
Reveal LINQ™ ICM και αποστέλλονται στον γιατρό σας κατά 
την επόμενη αυτόματη μετάδοση.
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E  Τι γίνεται σε περίπτωση που δεν μπορώ να έχω 
άμεση πρόσβαση στον Βοηθό ασθενούς μου;

A  Εάν δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον Βοηθό 
ασθενούς εντός περίπου 5 λεπτών, απλώς σημειώστε 
την ημερομηνία και την ώρα που παρουσιάσατε τα 
συμπτώματα και ενημερώστε σχετικά τον γιατρό σας 
κατά την επόμενη επίσκεψή σας.

E  Χρησιμοποίησα τον Βοηθό ασθενούς μου. 
Πώς μπορώ να είμαι βέβαιος(-η) ότι η κλινική έλαβε 
τις πληροφορίες;

A  Ο Βοηθός ασθενούς χρησιμοποιείται μόνο για τη 
σημείωση συμπτωμάτων στη συσκευή Reveal LINQ™ 
ICM. Στη συνέχεια, οι πληροφορίες αποστέλλονται από 
τη συσκευή διαγνωστικής τηλεμετρίας MyCareLink™ 
κατά την επόμενη αυτόματη μετάδοση. Ο γιατρός σας 
ενδέχεται να σας ζητήσει να πραγματοποιήσετε μια 
χειροκίνητη μετάδοση.

E  Πώς εξάγω τις πληροφορίες από τον Βοηθό 
ασθενούς;

A  Δεν χρειάζεται να το κάνετε. Οι πληροφορίες 
αποθηκεύονται στη συσκευή LINQ™ ICM και όχι στον 
Βοηθό ασθενούς. Θα αποσταλούν κατά τη διάρκεια 
της επόμενης αυτόματης μετάδοσης που θα 
πραγματοποιήσετε.
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Συζητήστε με τον γιατρό 
σας εάν ενδιαφέρεστε να 
αποκτήσετε περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με το 
σύστημα Reveal LINQ™.

Σύντομη δήλωση

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία 
εμφύτευσης, ενδείξεις, αντενδείξεις, προειδοποιήσεις, 
προφυλάξεις και πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες, ανατρέξτε 
στο εγχειρίδιο της συσκευής.

Για οποιεσδήποτε ιατρικές πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον 
γιατρό σας.

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ� 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
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