
Έναρξη χρήσης 
της εφαρμογής 
MyCareLink Heart™ 
για κινητές συσκευές  

Μια εξατομικευμένη 
λύση απομακρυσμένης 
παρακολούθησης που 

σας βοηθά να παραμένετε 
συνδεδεμένοι, αυξάνοντας 

παράλληλα την 
ηρεμία σας



Στις μέρες μας, εκατομμύρια άνθρωποι που 
φέρουν εμφυτευμένες καρδιακές συσκευές 
παρακολουθούνται απομακρυσμένα. 
Η απομακρυσμένη παρακολούθηση:
•	Σας	προσφέρει	ηρεμία	και	βελτιώνει	την	
ποιότητα	ζωής

•	Μειώνει	τις	επισκέψεις	στο	νοσοκομείο	και	σας	
εξοικονομεί	χρόνο

•	Σας	βοηθά	να	αισθάνεστε	σίγουροι,	καθώς	
παραμένετε	συνδεδεμένοι	με	την	ομάδα	
φροντίδας	σας	

Γιατί να επιλέξω 
την απομακρυσμένη 
παρακολούθηση βάσει 
εφαρμογής;

Η	εφαρμογή	μοιράζεται	επιλεγμένες	
πληροφορίες	μαζί	σας,	όπως	η	σωματική	
δραστηριότητα	ή	η	διάρκεια	ζωής	της	

συσκευής.

Μπορείτε	να	βρείτε	πληροφορίες	σχετικά	με	
τη	ζωή	με	τη	συσκευή	σας,	καθώς	και	πηγές	

για	πρόσθετη	εκπαίδευση.

Με	πληροφορίες	συνδεσιμότητας,	επιβεβαίωση	
μετάδοσης	και	υπενθυμίσεις,	η	εφαρμογή	

MyCareLink	Heart	σάς	βοηθά	να	διασφαλίσετε	ότι	
είστε	συνδεδεμένοι	με	την	ομάδα	φροντίδας	σας.

Ευελιξία	 και	
συνδεσιμότητα

Πίσω

Εκπαίδευση

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
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Πώς λειτουργεί;

Βήμα 1. Προγραμματισμός
Η	κλινική	σας	προγραμματίζει	
ημερομηνίες	για	τη	λήψη	
πληροφοριών	από	τη	συσκευή	σας.

Βήμα 2. Αποστολή
Οι	πληροφορίες	της	συσκευής	
αποστέλλονται	αυτόματα	στην	
κλινική	με	βάση	τον	προκαθορισμένο	
προγραμματισμό.	Ανάλογα	με	τη	
ρύθμιση,	η	συσκευή	σας	μπορεί	
επίσης	να	στείλει	ειδοποιήσεις	
στην	κλινική	σας	όταν	ανιχνεύσει	
ακανόνιστο	ρυθμό	ή	μη	φυσιολογική	
κατάσταση.

Βήμα 3. Έλεγχος
Η	κλινική	σας	ελέγχει	τα	
δεδομένα	σε	έναν	ασφαλή	
ιστότοπο.

Μεταβείτε	στην	τοποθεσία	medtronic.com/
security	για	ενημερωμένες	πληροφορίες	
ασφαλείας.
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Στις	εικόνες	δεν	απεικονίζονται	πραγματικοί	
ασθενείς.	Οι	δηλώσεις	αντικατοπτρίζουν	
μεμονωμένες	εμπειρίες.	Τα	αποτελέσματα	
μπορεί	να	ποικίλουν.

 

Τώρα νιώθω πιο άνετα, 
γνωρίζοντας ότι η συσκευή 
μου ελέγχεται και μπορώ 
να δω πότε στάλθηκε η 
μετάδοση!

Είναι μια εφαρμογή 
κινητών, επομένως, όπου 

κι αν πάω στον κόσμο, 
έρχεται μαζί μου. Νιώθω 
ασφαλής και ελεύθερος. 

Είναι υπέροχο!

Είναι εύκολη στην 
κατανόηση. Η εφαρμογή 
σάς δείχνει τον τρόπο, βήμα 
προς βήμα.
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Αρχική σελίδα
Κατάσταση συνδεσιμότητας
Η	αρχική	σελίδα	εμφανίζει	την	κατάσταση	
συνδεσιμότητας	μεταξύ	της	εφαρμογής,	της	καρδιακής	
συσκευής	και	της	κλινικής	σας.

Σελίδα πίνακα διαχείρισης
Μηνύματα
Δείτε	σημαντικά	μηνύματα	σχετικά	με	την	κατάσταση	
μετάδοσης	και	τη	χρήση	της	εφαρμογής	σας.	Μπορείτε	
επίσης	να	στείλετε	μια	μετάδοση,	εάν	σας	ζητηθεί	από	
την	κλινική	σας.

Καρδιακή συσκευή
Εντοπίστε	σημαντικές	πληροφορίες	σχετικά	με	την	
καρδιακή	συσκευή	σας,	όπως	τη	διάρκεια	ζωής	της	
μπαταρίας,	την	ημερομηνία	εμφύτευσης,	το	όνομα	
και	τον	αριθμό	σειράς	—	καθώς	και	το	τηλέφωνο	
επικοινωνίας	της	κλινικής	σας.

Παρακολούθηση ζωτικών λειτουργιών
Καταγράψτε	το	βάρος	και	την	αρτηριακή	σας	πίεση,	
για	να	τα	μοιραστείτε	με	τον	ιατρό	σας	σε	μια	επίσκεψη	
στο	ιατρείο.

Ημερολόγιο συμπτωμάτων 
Καταγράψτε	τα	συμπτώματά	σας,	για	να	τα	μοιραστείτε	
με	τον	ιατρό	σας	σε	μια	επίσκεψη	στο	ιατρείο.†

Σωματική δραστηριότητα
Ελέγξτε/δείτε	τα	επίπεδα	δραστηριοτήτων	σας	με	
βάση	δεδομένα	από	την	καρδιακή	συσκευή	σας.

Εκπαίδευση
Βρείτε	απαντήσεις	σε	συχνές	ερωτήσεις	σχετικά	με	τη	
ζωή	με	την	καρδιακή	συσκευή.

Επισκόπηση εφαρμογής

†	Τα	δεδομένα	που	καταχωρούνται	εδώ	παραμένουν	
στο	τηλέφωνό	σας.	Δεν	αποστέλλονται	στην	
κλινική	σας.	Εάν	αντιμετωπίζετε	έκτακτο	ιατρικό	
περιστατικό,	καλέστε	τις	υπηρεσίες	επειγόντων	
περιστατικών.
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Εγκατάσταση και 
ρύθμιση της εφαρμογής
Αυτή	η	διαδικασία	θα	διαρκέσει	περίπου	
15	λεπτά.

Βήμα 2. Λήψη και εγκατάσταση
Σαρώστε	τον	κωδικό	QR	ή	μεταβείτε	στη	
διεύθυνση	MCLHeart.com/Download.	Εάν	
δεν	βλέπετε	το	κουμπί Λήψη	(σε	συσκευές	
Apple)	ή	το	κουμπί Εγκατάσταση	(σε	
συσκευές	Android),	η	συσκευή	σας	δεν	είναι	
συμβατή.	Επικοινωνήστε	με	τον	ιατρό	σας	
για	άλλες	επιλογές	παρακολούθησης.	

Τοποθετήστε εδώ 
το αυτοκόλλητο με 
τον αριθμό σειράς 
της καρδιακής σας 

συσκευής

Βήμα 1. Προετοιμασία
Βεβαιωθείτε	ότι:
•	Το	Bluetooth®	είναι	ενεργοποιημένο	στο	
smartphone	ή	το	tablet	σας

•	Διαθέτετε	αναγνωριστικό	και	κωδικό 
πρόσβασης	στο	Apple	App	Store®	ή	στο	
Google	Play®	store

•	Διαθέτετε	διεύθυνση	email	που	
χρησιμοποιείτε	τακτικά

•	Διαθέτετε	τον αριθμό σειράς της 
καρδιακής συσκευής σας, τον	οποίο	
μπορείτε	να	βρείτε	στην	κάρτα	
ταυτότητας	της	ιατρικής	συσκευής	σας
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Εγκατάσταση και 
ρύθμιση της εφαρμογής
Βήμα 3. Ρύθμιση
Ακολουθήστε	τις	οδηγίες	στην	εφαρμογή,	για	
να	συνδεθείτε	με	την	καρδιακή	συσκευή	σας.	
Ακολουθούν	μερικές σημαντικές ενέργειες 
που	πρέπει	να	προσέχετε	κατά	τη	διάρκεια	
αυτής	της	διαδικασίας:

•	Δημιουργήστε	έναν	κωδικό	πρόσβασης	
όπως	φαίνεται	στην	οθόνη.	Θα	σας	ζητηθεί	
να	τον	εισαγάγετε	ξανά	στο	Βήμα	4.	

•	Η	διαδικασία σύζευξης	μπορεί	να	
διαρκέσει	έως	έξι λεπτά.	Μην επεμβαίνετε 
όταν	η	εφαρμογή	ξεκινά	την	επικοινωνία	με	
την	καρδιακή	συσκευή	σας	για	πρώτη	φορά.	
Διατηρείτε	το	Bluetooth ενεργοποιημένο 
ανά πάσα στιγμή.

•	Κάντε	κλικ	στην	επιλογή	Να επιτρέπεται 
για	να	λαμβάνετε	ειδοποιήσεις	και	
σημαντικό	υλικό	επικοινωνίας	από	την	
εφαρμογή.	Αυτό	το	βήμα	μπορεί	επίσης	να	
γίνει	στις	ρυθμίσεις	του	smartphone/tablet	
σας.

Βήμα 4. Επαλήθευση διεύθυνσης email
Αυτό	το	τελευταίο	βήμα	θα	ολοκληρώσει	
τη	διαδικασία	ρύθμισης.	Ακολουθήστε	τον	
σύνδεσμο	Επαλήθευση διεύθυνσης email 
όπως	φαίνεται,	συμπληρώστε	τη	διεύθυνση	
email	και	τον	κωδικό	πρόσβασης	από	το	
Βήμα	3	και,	στη	συνέχεια,	πατήστε	Υποβολή. 
Η	ανανέωση	της	εφαρμογής	ενδέχεται	
να	διαρκέσει	ένα	λεπτό.	Είστε	έτοιμοι.	
Θα	μπορείτε	να	έχετε	πρόσβαση	στις	
δυνατότητες	της	εφαρμογής	μόλις	η	κλινική	
σας	σάς	προσθέσει	στο	σύστημά	της.

Από: <do-not-reply@crhfcloud.com>
Ημερομηνία: Τρίτη, 21 Δεκ. 2021 στις 2:46 μ.μ.
Θέμα: Επαλήθευση της διεύθυνσης email για τον 
λογαριασμό σας MyCareLink Heart™
Προς: <clk.testinq.01@qmail.com>

Στάλθηκε σε: monica.smith@mail.com

Γεια σας,

Έχετε τελειώσει σχεδόν με τη ρύθμιση του 
λογαριασμού σας Medtronic—απλώς επαληθεύστε τη 
διεύθυνση email σας χρησιμοποιώντας το παρακάτω 
κουμπί.

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ EMAIL
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Για να βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι με 
την κλινική σας: 
•	Βεβαιωθείτε	ότι	το	Bluetooth	είναι	
ενεργοποιημένο

•	Μείνετε	συνδεδεμένοι	στο	Διαδίκτυο	μέσω	
Wi-Fi	ή	δεδομένων	κινητής	τηλεφωνίας

•	Να	έχετε	το	smartphone	ή	το	tablet	σας	κοντά	
σας	για	τουλάχιστον	τρεις	ώρες	την	ημέρα

• Κρατήστε	την	εφαρμογή	ανοιχτή	και	να	
εκτελείται	στο	παρασκήνιο

Μπορείτε να αποκτήσετε γρήγορη πρόσβαση 
σε εκπαιδευτικές πηγές στην εφαρμογή.
Ανατρέξτε	την	ενότητα	"Εκπαίδευση"	στην	
εφαρμογή,	όπου	θα	βρείτε	πολλές	χρήσιμες	
πληροφορίες.

Έχετε περισσότερες 
ερωτήσεις σχετικά με την 
καρδιακή συσκευή ή τη λύση 
παρακολούθησης ασθενούς; 
Καλέστε μας, είμαστε εδώ για 
να σας βοηθήσουμε!

Δευτέρα - Παρασκευή
9:00 - 17:00 Εκτός αργιών

Μείνετεσυνδεδεμένοι
9011 400 200

Σταθερό 1,30€/1’ - Κινητό 1,74€/1’ (Με ΦΠΑ + 
Τέλος Σταθερής ή Κινητής Τηλ/νίας, όπου ισχύει) 
Η υπηρεσία απευθύνεται σε ενηλίκους – Για 
υποδείξεις, παράπονα: 214-2148020  Mediatel, Λ. 
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 125-127 ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 11524

Πράγματα που πρέπει 
να θυμάστε

Πίσω

Εκπαίδευση

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
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Πολλαπλές συσκευές
Μπορώ να χρησιμοποιήσω την εφαρμογή 
κινητών MyCareLink Heart σε πολλές κινητές 
συσκευές;
Ναι.	Προτού	χρησιμοποιήσετε	μια	δεύτερη	
κινητή	συσκευή,	θα	πρέπει	να	έχετε	
πραγματοποιήσει	σύζευξη	της	πρώτης	σας	
κινητής	συσκευής.	Στη	συνέχεια,	μπορείτε	να	
χρησιμοποιήσετε	το	όνομα	χρήστη	και	τον	
κωδικό	πρόσβασής	σας,	για	να	συνδεθείτε	στη	
δεύτερη	κινητή	συσκευή	σας.	Οι	φροντιστές	
μπορούν	επίσης	να	εγκαταστήσουν	την	
εφαρμογή	στα	τηλέφωνά	τους!

Bluetooth
Θα αλληλεπιδρά η συσκευή μου με άλλες 
συσκευές Bluetooth; Για παράδειγμα, θα 
αλληλεπιδρά με το Bluetooth στο αυτοκίνητό 
μου;
Η	καρδιακή	συσκευή	σας	έχει	Bluetooth	
χαμηλής	ενέργειας	ενώ	τα	αυτοκίνητα	
χρησιμοποιούν	τυπικά	κλασικό	Bluetooth.	
Τα	αυτοκίνητα	δεν	θα	επιχειρήσουν	να	
εδραιώσουν	σύνδεση	με	την	καρδιακή	συσκευή	
σας	και	η	καρδιακή	συσκευή	σας	δεν	θα	μπορεί	
να	ανιχνεύσει	μεταδόσεις	κλασικού	Bluetooth.

Μπαταρία
Εξαντλεί την μπαταρία του τηλεφώνου μου η 
εφαρμογή κινητών MyCareLink Heart;
Εάν	συνήθως	έχετε	ενεργοποιημένο	το	
Bluetooth,	δεν	θα	πρέπει	να	αντιμετωπίσετε	
καμία	αλλαγή	στη	διάρκεια	ζωής	της	
μπαταρίας	της	κινητής	συσκευής	σας.	Εάν	
συνήθως	δεν	έχετε	ενεργοποιημένο	το	
Bluetooth,	ενδέχεται	να	παρατηρήσετε	μείωση	
στη	διάρκεια	ζωής	της	μπαταρίας	της	κινητής	
συσκευής	σας	κατά	τη	χρήση	της	εφαρμογής	
μεταξύ	των	φορτίσεων.

Κατανάλωση δεδομένων εφαρμογής
Πόσα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας 
χρησιμοποιεί η εφαρμογή κινητών 
MyCareLink Heart κάθε μήνα;
Η	κατανάλωση	δεδομένων	της	εφαρμογής	
(8,7 MB/μήνα)	ισοδυναμεί	με	περίπου	ένα	λεπτό	
περιήγησης	στο	Διαδίκτυο	την	ημέρα.

Ασφάλεια
Εάν κλαπεί η κινητή συσκευή μου, τι θα 
δει κάποιος στην εφαρμογή κινητών 
MyCareLink Heart;
Όπως	και	με	άλλες	εφαρμογές,	εάν	η	κινητή	
συσκευή	σας	έχει	σύνδεση	Wi-Fi	ή	κινητής	
τηλεφωνίας,	τα	δεδομένα	στην	εφαρμογή	
θα	μπορούν	να	προβληθούν	από	τον	θεατή.	
Συνιστάται	να	προστατεύετε	την	κινητή	
συσκευή	σας	με	κωδικό	PIN,	δακτυλικό	
αποτύπωμα	ή	άλλα	χαρακτηριστικά	
ασφαλείας.

Ενημερώσεις 
Συμβατότητα κινητής συσκευής/λειτουργικού 
συστήματος
Οι	απαιτήσεις	για	τις	κινητές	συσκευές	και	το	
λειτουργικό	σύστημα	(OS)	για	την	υποστήριξη	
της	εφαρμογής	κινητών	MyCareLink	Heart	θα	
αλλάζουν	με	την	πάροδο	του	χρόνου	ώστε	να	
διασφαλίζεται	η	αξιόπιστη	παρακολούθηση.	
Ενδεχομένως	να	χρειαστεί	να	ενημερώσετε	
ή	να	αντικαταστήσετε	την	κινητή	συσκευή	
σας	και	το	λειτουργικό	σύστημα,	ώστε	να	
χρησιμοποιείτε	την	εφαρμογή	για	τη	μετάδοση	
δεδομένων	μεταξύ	της	καρδιακής	συσκευής	
σας	και	του	δικτύου	CareLink™	της	Medtronic.
Μεταβείτε	στη	διεύθυνση	MCLHeart.com	για	
τον	κατάλογο	συμβατών	συσκευών.

Συχνές 
ερωτήσεις
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Σημειώσεις Σημειώσεις
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Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δεν αποτελούν 
ιατρική συμβουλή και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 
ως εναλλακτική λύση αντί του ιατρού σας. Συζητήστε 
τις ενδείξεις, τις αντενδείξεις, τις προειδοποιήσεις, τις 
προφυλάξεις, τα πιθανά ανεπιθύμητα συμβάντα και κάθε 
άλλη πληροφορία με τον επαγγελματία υγείας που σας 
παρακολουθεί.
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