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Описание и употреба
ЗАБЕЛЕЖКА: За списък на символи и термини от речника, използвани със
системата VNS Therapy, вижте www.livanova.com.

ГЛАВА 1

Тази тема включва следните понятия:
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1.1.

Какво е новото
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1.2.

Кратко описание
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1.3.

Съвместимост
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1.4.

Предназначение
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1.5.

Комуникация на системата
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Описание и употреба

1.1.

Какво е новото

Най-новото издание на системата за програмиране LivaNova® VNS Therapy® се състои от следното:
l
l

VNS Therapy Programmer (програматор), модел 3000 версия 1.6
Програмиращ wand (електронен стик), модел 2000 версия 1.1

Ако имате wand (електронен стик) с фърмуер, по-стар от v1.1, той трябва да бъде актуализиран до
фърмуер версия 1.1, за да се използва с programmer (програматора) модел 3000 v1.6 (вижте „
Съвместимост на Programmer (програматор) модел 3000 и Wand (електронен стик) модел 2000 “ на стр.
15). Файловете с актуализация на фърмуера на wand (електронния стик) се намират в programmer
(програматора) модел 3000 v1.6. Трябва да разполагате с USB кабел за wand (електронния стик) (вижте
„Кратко описание“ на следващата страница), за да извършите актуализация на фърмуера на wand
(електронния стик) до v 1.1.
ЗАБЕЛЕЖКА: Вижте „Проверете фърмуера на wand (електронния стик) (само за модел 3000 v1.6)“ на стр. 30
за инструкции как да проверите версията на фърмуера на wand (електронния стик).

Последната актуализация включва следното:
Актуализация
Допълнителна способност за проверка и програмиране на генератор модел 8103 Symmetry™ и генератори
модел 1000-D SenTiva Duo® (когато са налични).
Отстранени проблеми
Проблеми със софтуера, установени в предишните

Свързването на wand (електронния стик) към

версии на софтуера модел 3000 и коригирани в модел

programmer (програматора) е продължавало ненужно

3000 v 1.6.

дълго, след като е бил идентифициран като
несъвместим с programmer (програматора) по
Bluetooth®.
При определени ситуации в полето „Last Performed on“
(Последно извършен на) от отчетите за сесии е била
попълвана неправилна информация.
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Описание и употреба
Разлики в поведението
Разлики в поведението на софтуера модел 3000 v1.6 в

Когато генератор е дезактивиран, софтуерът показва

сравнение с предишни версии на софтуера.

„Device Disabled“ (Устройството е дезактивирано) и
първоначалните настройки вместо 0 mA за изходящ
ток. Първоначалните настройки са предоставени за
справочни цели. Генераторът не предоставя терапия
при тези настройки, когато е дезактивиран.
Когато генератор е дезактивиран, той може да бъде
активиран отново само чрез програмиране на
генератора. Преди това повторно активиране можеше
да бъде извършено чрез изпълняване на диагностика
или чрез програмиране на генератора.
Информация за състоянието на терапията е включена
в отчетите от сесиите.

1.2.

Кратко описание

Системата за програмиране VNS Therapy, предоставяна от LivaNova, включва компютър за
програмиране със софтуер модел 3000, версия 1.0/1.6 и програмиращ wand (електронен стик) модел
2000 („Wand (електронен стик)“).
Системата позволява да изпълнявате следното:
l
l
l
l

Проверка и настройка на параметрите на терапия за генератора
Функция за оценка на генератора и отвеждането
Преглед на историята на устройството
Експортиране на отчети за сесии

1.3.

Съвместимост

Системата за програмиране позволява да проверявате и програмирате следните съвместими
генератори за VNS Therapy:
Таблица 1.

Съвместими модели генератори
С едно гнездо

С две гнезда

Модел 102 Pulse™

Модел 102R Pulse Duo™

Модел 103 Demipulse®

Модел 104 Demipulse Duo®

Модел 105 AspireHC®
Модел 106 AspireSR®
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Описание и употреба
Таблица 1.

Съвместими модели генератори (следва)
С едно гнездо

Модел 1000 SenTiva®

С две гнезда
Модел 1000-D SenTiva Duo® (само за модел 3000
v1.6/модел 2000 v1.1

Модел 8103 Symmetry™ (само за модел 3000
v1.6/модел 2000 v1.1)

Таблицата по-долу съдържа описание на съвместимостта между версиите на programmer
(програматора) и wand (електронния стик).
Таблица 2.
2000

Съвместимост на Programmer (програматор) модел 3000 и Wand (електронен стик) модел
Модел 2000 v1.0.3

Модел 2000 v1.0.4

Модел 2000 v1.1.1

Модел 3000 v1.0.2

Да

Не

Не

Модел 3000 v1.6+

Не

Не

Да

1.4.

Предназначение

Системата за програмиране VNS Therapy е предназначена за използване с генератори VNS Therapy в
среда на заведения за професионални здравни грижи и е предмет на същите показания за
използване.

1.5.

Комуникация на системата

Електронният стик и програматорът се свързват безжично.

1.5.1.

Programmer (програматор) Комуникации

Програматорът ще обозначи комуникация по следните начини:
l
l

Звукови тонове за успешна проверка, диагностика или приложени промени
Екранни съобщения за успешна, неуспешна или препоръчителна операция

1.5.2.

Wand (електронен стик) Комуникации

Светлините на индикатора на wand (електронния стик) ще светнат, когато електронният стик е в
следните ситуации:
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Описание и употреба
l
l

l
l
l

Включено захранване (две зелени светлини под бутона за включване/изключване)
Свързан към programmer (програматора) (четири зелени светлини около бутона за
включване/изключване)
Комуникира с генератора (бяла мигаща икона на генератор)
Ниско ниво на заряд на батерията (оранжев индикатор за батерията)
Електронният стик (1.1+) се актуализира (около бутона за включване/изключване се въртят
зелени светлини)

1.5.3.
Таблица 3.

Дистанция за комуникация
Дистанция за комуникация
Система

Дистанция за комуникация

Wand (електронен стик) и programmer

Безжичната комуникация е с обхват до 3 метра (около 10 фута)

(програматор)

при повечето условия. Ако комуникацията е нестабилна,
използвайте включения в комплекта USB кабел, за да
свържете wand (електронния стик) и programmer
(програматора).

Wand (електронен стик) и генератор

Стр. 16 – 26-0011-0617/0 (BUL)

2,54 cm (1 inch) или по-малко

Предупреждения и предпазни
мерки

ГЛАВА 2

Следвайте описаните в този раздел предупреждения и предпазни мерки за
оптимална работа и безопасност.

Стр. 17 – 26-0011-0617/0 (BUL)

Тази тема включва следните понятия:
2.1.

Предупреждения
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2.2.

Предпазни мерки
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Предупреждения и предпазни мерки

2.1.

Предупреждения

Спазвайте тези предупреждения, за да осигурите оптимална ефективност и безопасност.
Неодобрено оборудване
Не свързвайте неподходящо оборудване. Това би могло да повреди системата и/или да причини наранявания.

Да не се модифицира
Не модифицирайте системата, освен ако това не е указано от LivaNova.

Използване на неразрешени аксесоари
Употребата на аксесоари, трансдюсери и кабели, различни от посочените или предоставените от
производителя на това оборудване, може да доведе до повишени електромагнитни емисии или до понижена
електромагнитна устойчивост на това оборудване и да доведе до неправилна работа.

Близост до друго оборудване
Употребата на това оборудване в близост до или поставено върху друго трябва да бъде избягвана, тъй като би
могло да доведе до неправилна работа. Ако такава употреба е необходима, това оборудване и другото
оборудване трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира нормалната им работа.

Близост до портативно РЧ комуникационно оборудване
Портативно РЧ комуникационно оборудване (напр. кабели на антени, външни антени) не трябва да се
използва в радиус от 30 cm (12 inch) от която и да е част на wand (електронния стик) или кабели, посочени от
производителя. В противен случай може да настъпи влошаване на работните характеристики на това
оборудване.

Защитете срещу кражба и неразрешени свързвания
Защитете системата за програмиране срещу кражба. Кражбата може да доведе до злонамерени действия
срещу системата. Използвайте системата в контролирана зона, за да предотвратите неразрешени свързвания.

Ненормално поведение
Може да възникне ненормално поведение (напр. разположен наблизо wand (електронен стик) се свързва
погрешка с programmer (програматор)). Ако това се случи, вижте „Отстраняване на неизправности“ на стр. 106.

Устройства, небезопасни при МР
Електронният стик, програматорът и магнитът на пациента са устройства, небезопасни при МР. Тези
устройства са способни да създадат опасност и не трябва да бъдат внасяни в залата с МР скенер.

Стр. 18 – 26-0011-0617/0 (BUL)

Предупреждения и предпазни мерки
Батерия – Риск от пожар
Риск от пожар. Батерията може да избухне или да изтече и да причини наранявания, ако се инсталира обратно,
разглобена, заредена, смачкана, ако се използват съвместно използвани или други видове батерии или ако се
изложи на пожар или висока температура. Изхвърляйте своевременно използваните батерии.

2.2.

Предпазни мерки

Изпълнете тези предпазни мерки, за да осигурите оптимална ефективност и безопасност.
Не зареждайте друг софтуер
Не зареждайте друг софтуер в programmer (програматора). Това може да попречи на ефективността и
функционирането на предварително инсталирания софтуер.
Използвайте в среда на пациенти
Програматорът е тестван на същото ниво като обичайните потребителски електронни устройства. Все пак
оборудването не е предвидено за използване в среда на пациенти по смисъла на IEC 60601–1. Не докосвайте
едновременно пациента и programmer (програматора), докато програмирате. Освен това не включвайте
programmer (програматора) в променливотоково захранване, когато се използва в среда на пациенти.
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Начало

ГЛАВА 3

Тази тема включва следните понятия:
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3.1.

Части на системата за програмиране

21

3.2.

Подготовка на системата за използване

22

3.3.

Основна операция

22

3.4.

Свързване на wand (електронния стик) и programmer (програматора)25

Начало

3.1.

Части на системата за програмиране

Системата за програмиране VNS Therapy® включва компютър с предварително инсталиран софтуер за
програмиране на VNS Therapy („Programmer (програматор)“) и програмиращ wand (електронен стик)
(„Wand (електронен стик)“).
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако части на системата липсват, обърнете се към „Техническа поддръжка“ на стр. 139.

3.1.1.
Фигура 1.

Включени части
Включени части на programmer (програматора)

Programmer (програматор) със сензорен екран*

Зарядно устройство

*С предварително инсталиран софтуер VNS Therapy

Фигура 2.

Включени части на wand (електронния стик)

Wand (електронен стик)*

Резервен USB кабел

* включени 2 батерии AA
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Начало

3.1.2.

Части, които не са включени

Комплектът на системата не съдържа стерилни покривки. Ако системата за програмиране се използва
в стерилно поле, прилагайте асептични практики. Всяка част на системата за програмиране е
създадена така, че да се събира в най-често използваните стерилни покривки (напр. покривки за рамо
на лазер/камера). Препоръчва се да се използва отделно стерилно покритие за всяка част на
системата за програмиране.

3.2.

Подготовка на системата за използване

Преди да използвате системата за програмиране в сесия с пациент, уверете се, че програматорът и
електронният стик са напълно заредени и готови за употреба. Проверете дали датата и часът на
programmer (програматора) са правилни.

3.3.
3.3.1.

Основна операция
Programmer (програматор)

Заредете programmer (програматора)

За да заредите programmer (програматора), свържете го със
зарядното устройство (отляво) и го включете в електрически контакт.
Зареждайте programmer (програматора), когато не се използва, за да
гарантирате, че ще разполагате с достатъчна мощност на батерията
при следващата сесия с пациент. Вижте иконата за статус на
батерията, разположена в горната дясна част на екрана, след като
включите programmer (програматора).
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ВКЛ./ИЗКЛ. на programmer

ВКЛЮЧВАНЕ на programmer (програматора) – натиснете и задръжте

(програматора)

бутона за включване/изключване за 3 секунди и след това го
освободете. Няколко секунди след освобождаването на бутона за
включване/изключване на дисплея ще се изведе лого, след което
софтуерът ще стартира автоматично.
ИЗКЛЮЧВАНЕ на programmer (програматора) – натиснете и задръжте
бутона за включване/изключване за 3 секунди и след това го
освободете. Следвайте екранните инструкции, за да изключите
programmer (програматора).
ЗАБЕЛЕЖКА: Бутонът за включване/изключване може да не
реагира отново, преди програматорът да е изключил
напълно. Изчакайте 30 секунди след изключване, за да
рестартирате programmer (програматора).

ВКЛ./ИЗКЛ. на екрана на programmer

Екранът ще се изключи автоматично след 10 минути при липса на

(програматора)

активност. Можете също така за кратко да натиснете и освободите
бутона за включване/изключване, за да включите или изключите
екрана. Използвайте този метод, когато искате да запазите заряда в
батерията, но да не изключвате programmer (програматора).

Проверка на батерията на

След като стартирането на софтуера завърши, погледнете индикатора

programmer (програматора)

за статус на батерията на programmer (програматора), разположен в
горния десен ъгъл на който и да е екран.
За повече информация вижте „Начин на използване на софтуера“ на
стр. 42.

Стр. 23 – 26-0011-0617/0 (BUL)

Начало

Настройте часа и датата на

Точността на историята на пациента и на устройството, съхранявана

programmer (програматора)

в programmer (програматора), зависи от правилните настройки на
часа и датата.
Отворете екрана за промяна на датата и часа: Докоснете Settings
(Настройки) на долната навигационна лента à Programmer settings
(Настройки на programmer (програматора)) àDate and Time (Дата и
час).
Променете датата и часа: Докоснете текущия час и превъртете
нагоре или надолу, за да го настроите. Докоснете лявата или дясната
стрелка, за да настроите календарния месец и година, след което
докоснете желаната дата. След като завършите, докоснете Save
Changes (Запазване на промените).
ЗАБЕЛЕЖКА: Програматорът не коригира автоматично часа
спрямо лятно часово време или при промяна на
местоположението. Коригирайте ръчно часа и датата при
необходимост.

Актуализация на системата за

При необходимост LivaNova ще предостави актуализации на

програмиране

системата за програмиране.
ЗАБЕЛЕЖКА: Програматорът не е свързан с интернет и не
търси актуализации.

3.3.2.

Wand (електронен стик)

Включване на захранването на wand

Натиснете и освободете бутона за включване/изключване, за да

(електронния стик)

включите wand (електронния стик).
ЗАБЕЛЕЖКА: След като бъде включен, електронният стик
автоматично ще се изключи (режим на готовност) след 2
минути липса на активност, за да спести заряда на
батерията.

Индикатор за заредена батерия
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Ако батерията е добре заредена, светят зелени индикатори.

Начало

Индикатор за ниско ниво на заряд на

Ако нивото на заряд на батерията е ниско, свети индикаторът за

батерията

ниско ниво на заряд на батерията.

Индикатор за изтощена батерия – липсва

Ако свети само оранжевата икона на батерията, това означава,

комуникация

че не е възможна комуникация, докато не смените батериите.

Смяна на батерията на wand (електронния

Ако нивото на заряд на батерията е ниско, сменете батериите.

стик)

Свалете капака, намиращ се на гърба на wand (електронния
стик).

3.4. Свързване на wand (електронния стик) и
programmer (програматора)
Система позволява свързване на wand (електронния стик) към programmer (програматора) безжично
или жично посредством USB кабел (резервен).
Фигура 3.

Wand (електронен стик), свързан към programmer (програматор)

Стр. 25 – 26-0011-0617/0 (BUL)

Начало

3.4.1. Опции за безжично свързване на wand
(електронен стик)
3.4.1.1.

Предпочитан безжичен wand (електронен стик)

Настройте връзка с предпочитания wand (електронен стик), който винаги се използва с един и същ
programmer (програматор). Тази настройка се препоръчва за wand (електронен стик) и programmer
(програматор), които винаги се използват заедно. Тя осигурява бързо свързване, тъй като
програматорът ще търси автоматично предпочитания wand (електронен стик).
ЗАБЕЛЕЖКА: За настройка на предпочитан wand (електронен стик) вижте „Настройте предпочитан
безжичен wand (електронен стик)“ на стр. 29.
ЗАБЕЛЕЖКА: За подробности как да проверите с предпочитан wand (електронен стик) вижте „Проверка
(предпочитан wand (електронен стик))“ на стр. 39.

3.4.1.2.

Без предпочитан wand (електронен стик)

Изберете wand (електронен стик) като част от проверката на генератора. Този метод се препоръчва,
ако имате няколко взаимозаменяеми системи за програмиране във Вашата зона. Когато се извършва
проверка на генератора на пациента, програматорът ще търси всички налични wands (електронни
стикове), намиращи се в обхвата му.
ЗАБЕЛЕЖКА: За подробности как да проверите без предпочитан wand (електронен стик) вижте „Проверка
(без предпочитан wand (електронен стик))“ на стр. 35.

3.4.2.

Жично свързване на wand (електронен стик)

Към комплекта на системата има USB кабел, който свързва wand (електронния стик) към programmer
(програматора). Използвайте го като резервен метод, когато няма възможност за безжично свързване.
ЗАБЕЛЕЖКА: За подробности как да проверите с жично свързан wand (електронен стик) вижте „Проверка
(жичен wand (електронен стик))“ на стр. 40.

Стр. 26 – 26-0011-0617/0 (BUL)

ГЛАВА 4

Настройки на programmer
(програматора) и wand
(електронния стик)

Стр. 27 – 26-0011-0617/0 (BUL)

Отворете настройките на programmer (програматора) и wand (електронния
стик) от навигационната лента, докато сте извън сесия.
Използвайте тези опции, за да направите следното:
l

l

l

Да промените настройки на programmer (програматора), като например
сила на звука, яркост на екрана, дата, час и език
Да изберете предпочитанията за свързване на wand (електронния стик)
(Модел 3000 v1.0+) и да проверите фърмуера на wand (електронния стик)
(само за Модел 3000 v1.6)
Да изберете опциите за направлявано програмиране, включително
настройка на персонализирани терапевтични протоколи. Вижте
„Направлявано програмиране“ на стр. 63.

За да отворите настройките на programmer (програматора), докоснете Settings
(Настройки) на навигационната лента в долната част на основния екран. От
следващото меню докоснете настройки на programmer (програматора),
настройки на wand (електронния стик) или опции за направляван режим.
Тази тема включва следните понятия:
4.1.

Настройки на programmer (програматора)

28

4.2.

Настройки на wand (електронен стик)

29

4.3.

Настройки на направляван режим

31

Настройки на programmer (програматора) и wand (електронния стик)

4.1.

Настройки на programmer (програматора)

4.1.1. Прегледайте или променете настройките на
programmer (програматора)
Настройките на programmer (програматора) се отварят от навигационната лента, докато сте извън
сесия.
Фигура 4.

Екран за настройки на programmer (програматора)
1

Предоставя подробности за серийния
номер на programmer (програматора),
версията на софтуера, версията на
фърмуера на предпочитания wand
(електронен стик).

2

Преглед на информация за
актуализации на софтуера.

3

Достъп до датата, часа и времевата зона
на programmer (програматора).

4

Промяна на настройката на езика на
извеждане.

4.1.2.

Актуализации на programmer (програматора)

При необходимост LivaNova предоставя актуализации на системата за програмиране. Програматорът
не е свързан с интернет и не търси актуализации.

Стр. 28 – 26-0011-0617/0 (BUL)

Настройки на programmer (програматора) и wand (електронния стик)

4.2.

Настройки на wand (електронен стик)

4.2.1. Настройте предпочитан безжичен wand
(електронен стик)
За да настроите предпочитана безжична връзка между wand (електронния стик) и programmer
(програматора), направете следното:
1. Включете захранването на programmer (програматора).
2. Докоснете Settings (Настройки) в долната навигационна лента.
a. Включете захранването на wand (електронния стик).
3. Докоснете опцията от менюто Wand Settings (Настройки на wand (електронен стик))
4. Превключете настройката за предпочитан wand (електронен стик) от Disabled (Дезактивирано)
на Enabled (Активирано), за да се свързвате автоматично с този конкретен wand (електронен
стик) при всяка проверка.
5. Докоснете серийния номер на желания wand (електронен стик). След свързването софтуерът ще
изведе този сериен номер като Вашия предпочитан wand (електронен стик) и ще предостави
опция за промяна на този избор.
Фигура 5.

Активиране на настройките за предпочитан wand (електронен стик)

Стр. 29 – 26-0011-0617/0 (BUL)

Настройки на programmer (програматора) и wand (електронния стик)

4.2.2. Дезактивирайте настройките за предпочитан
безжичен wand (електронен стик)
За да се върнете към ръчно избиране на wand (електронен стик), превключете настройката на
Disabled (Дезактивирано).
Фигура 6.

Дезактивиране на предпочитан wand (електронен стик)

4.2.3. Проверете фърмуера на wand (електронния
стик) (само за модел 3000 v1.6)
Изберете тази опция, за да се свържете към wand (електронен стик) и да проверите версията на
неговия фърмуер.

4.2.4.

Актуализации на wand (електронния стик)

При необходимост LivaNova предоставя актуализации на системата за програмиране.
Файловете с актуализация на wand (електронния стик) са налични при програматори със софтуер v1.6.
Следвайте екранните инструкции, за да актуализирате. Трябва да разполагате с USB кабел за wand
(електронния стик) (Фигура 1), за да извършите актуализация на фърмуера на wand (електронния стик).
Ако имате нужда от съдействие с актуализацията на wand (електронния стик), свържете се с
„Техническа поддръжка“ на стр. 139.

Стр. 30 – 26-0011-0617/0 (BUL)

Настройки на programmer (програматора) и wand (електронния стик)

4.3.

Настройки на направляван режим

Изборът Therapy Protocols (Терапевтични протоколи) се използва за настройване на персонализирани
терапевтични протоколи. Инструкции са предоставени в „Персонализирани терапевтични протоколи
(модел 1000 и модел 1000-D)“ на стр. 66.
Опцията Start in Guided Mode (Стартиране в направляван режим) позволява автоматично да се
стартират в направляван режим генераторите модел 102/модел 102R/модел 103/модел 104/модел
105/модел 106/модел 8103, когато изходящият ток в нормален режим е по-малък от 1,75 mA. Модел
1000/модел 1000-D запазва и стартира в последно програмирания режим.
Настройката за максимален брой планирани стъпки може да се използва за ограничаване на броя
стъпки в терапевтичния протокол, които могат да бъдат автоматизирани с помощта на планирано
програмиране. Вижте „Планирано програмиране“ на стр. 72 за повече подробности.

Стр. 31 – 26-0011-0617/0 (BUL)

Проверете генератора
Трябва да проверите генератора, преди да е възможно извършването на други
функции (напр. прилагане на нови параметри, извършване на тестове за
диагностика).

ГЛАВА 5

Тази тема включва следните понятия:

Стр. 32 – 26-0011-0617/0 (BUL)

5.1.

Видове проверки

33

5.2.

Извършване на диагностика като част от първоначалната проверка 34

5.3.

Проверка (без предпочитан wand (електронен стик))

35

5.4.

Проверка (предпочитан wand (електронен стик))

39

5.5.

Проверка (промяна на предпочитан wand (електронен стик))

40

5.6.

Проверка (жичен wand (електронен стик))

40

Проверете генератора

5.1.
5.1.1.

Видове проверки
Бърза проверка

Rapid Interrogation (Бърза проверка) е бърза проверка, налична при всички модели генератори, при
която се извършва само изтегляне на текущо програмираните настройки и информация за
генератора.
За генератори модел 102/модел 102R/модел 103/модел 104/модел 105/модел 106/модел 8103 се
извършва бърза проверка, независимо от това дали е поставена отметка в полето Advanced
Interrogation (Разширена проверка).
При модел 1000/модел 1000-D отметката в полето Advanced Interrogation (Разширена проверка)
трябва да се премахне, за да се стартира бърза проверка.
Фигура 7. Премахване на отметка от полето Advanced Interrogation (Разширена проверка) (модел
1000/модел 1000-D)

5.1.2.

Разширена проверка

Advanced Interrogation (Разширена проверка) (налична само при модел 1000/модел 1000-D) е
проверка, при която се изтеглят данни за събития и графики за последните 180 дни в допълнение към
текущо програмираните настройки и информация за генератора. В това поле трябва да се постави

Стр. 33 – 26-0011-0617/0 (BUL)

Проверете генератора
отметка за получаване на допълнителни събития и тенденции. Тъй като има допълнителни данни,
разширената проверка може да отнеме повече време, отколкото бързата проверка.
Фигура 8.

Поле за отметка за Advanced Interrogation (Разширена проверка)

5.2. Извършване на диагностика като част от
първоначалната проверка
Системна диагностика се извършва за модел 1000/модел 1000-D по време на първоначалната
проверка независимо от вида на проверката (бърза или разширена). Резултатите се извеждат на
екрана с обобщена информация и се регистрират като част от хронологията на диагностиката. За да
извършите тест за диагностика на модел 1000/модел 1000-D след първоначалната проверка, можете
ръчно да извършите тест за диагностика на системата по време на сесия.
Системна диагностика НЕ се извършва за генератори модел 102/модел 102R/модел 103/модел
104/модел 105/модел 106/ модел 8103 по време на първоначалната проверка. За да извършите тест
за диагностика на тези генератори след първоначалната проверка, можете ръчно да извършите тест
за диагностика на системата по време на сесия.

Стр. 34 – 26-0011-0617/0 (BUL)

Проверете генератора

5.3. Проверка (без предпочитан wand
(електронен стик))
1. Включете захранването на programmer (програматора). След стартиране се извежда Main Screen
(Основен екран).
Фигура 9.

Основен екран (без предпочитан wand (електронен стик))

2. Поставете или премахнете отметката в полето Advanced Interrogation (Разширена проверка).
Вижте „Видове проверки“ на стр. 33 за подробности.
3. Включете wand (електронния стик) (натиснете и освободете бутона за включване/изключване).
Когато електронният стик е готов за свързване, светват две зелени светлини.

Стр. 35 – 26-0011-0617/0 (BUL)

Проверете генератора
4. Докоснете Interrogate (Проверка) на екрана на programmer (програматора). Програматорът
търси wands (електронни стикове), чието захранване е включено и се намират в обхвата.
Фигура 10.

Екран за търсене на wand (електронен стик)

5. (Опционално) Ако желаете да използвате конкретен wand (електронен стик) при последващите
сесии, поставете отметка в полето Automatically connect to the same Wand (Автоматично
свързване към същия wand (електронен стик)).

Стр. 36 – 26-0011-0617/0 (BUL)

Проверете генератора
6. Докоснете серийния номер (SN) на wand (електронния стик), който желаете да използвате. SN на
wand (електронния стик) се намира на гърба на wand (електронния стик).
Фигура 11.

Пример за екран за избор на wand (електронен стик)

Списък на wands (електронни стикове) на екрана на programmer

SN на гърба на wand (електронен

(програматора)

стик)

Стр. 37 – 26-0011-0617/0 (BUL)

Проверете генератора
7. След свързване на wand (електронния стик) софтуерът обозначава успешно свързване и около
бутона за включване/изключване на wand (електронния стик) светват четири зелени светлини.
Фигура 12.

Екран за успешно свързване на wand (електронен стик)

На wand (електронния
стик) светват четири
зелени светлини.

8. Поставете wand (електронния стик) върху генератора, както е показано на екрана на софтуера.
Когато електронният стик разпознае генератора, започва да се извършва проверката. След
завършване на проверката софтуерът извежда „Екран с обобщена информация“ на стр. 43.
Фигура 13.

Екран за проверка на генератора

По време на
проверката
иконата на
генератор върху
wand (електронния
стик) мига.

Стр. 38 – 26-0011-0617/0 (BUL)

Проверете генератора

5.4. Проверка (предпочитан wand (електронен
стик))
Ако сте настроили предпочитан wand (електронен стик), програматорът се свързва автоматично към
този wand (електронен стик), когато докоснете Interrogate (Проверка). За настройка на предпочитан
wand (електронен стик) вижте „Настройте предпочитан безжичен wand (електронен стик)“ на стр. 29.
Основният екран на programmer (програматора) извежда серийния номер на предпочитания wand
(електронен стик). Уверете се, че захранването на wand (електронния стик) е включено, преди да
изберете Interrogate (Проверка). Поставете или премахнете отметката в полето Advanced Interrogation
(Разширена проверка). При модел 1000 и модел 1000-D трябва да премахнете отметката от полето за
бърза проверка. Вижте „Видове проверки“ на стр. 33 за подробности.
Фигура 14.

Пример за основен екран (предпочитан wand (електронен стик))

След като програматорът и електронният стик бъдат свързани, поставете wand (електронния стик)
върху генератора, за да завършите проверката. След завършване на проверката софтуерът извежда
„Екран с обобщена информация“ на стр. 43.

Стр. 39 – 26-0011-0617/0 (BUL)

Проверете генератора
Фигура 15.

Екран за проверка на генератора

По време на проверката иконата на
генератор върху wand (електронния
стик) мига.

5.5. Проверка (промяна на предпочитан wand
(електронен стик))
Ако сте настроили предпочитан wand (електронен стик), но желаете да се свържете към различен
wand (електронен стик), изпълнете следните стъпки:
1. Включете захранването на новия wand (електронен стик).
2. Докоснете Change (Промяна) на основния екран.
3. Програматорът търси wands (електронни стикове), чието захранване е включено и се намират в
обхвата. Изберете серийния номер на желания wand (електронен стик) от списъка. След като се
свържете с новия wand (електронен стик), той става новият предпочитан wand (електронен стик)
и при бъдещи сесии програматорът автоматично се свързва с него.
4. Поставете wand (електронния стик) върху генератора, за да завършите проверката.
За да дезактивирате предпочитания wand (електронен стик) и да се свържете ръчно, вижте
„Дезактивирайте настройките за предпочитан безжичен wand (електронен стик)“ на стр. 30

5.6.

Проверка (жичен wand (електронен стик))

За да проверите жичен wand (електронен стик), изпълнете следните стъпки:
1. Използвайте включения в комплекта USB кабел, за да свържете wand (електронния стик) към
programmer (програматора).

Стр. 40 – 26-0011-0617/0 (BUL)

Проверете генератора
2. Софтуерът ще идентифицира свързания wand (електронен стик) през кабела.
3. Докоснете Interrogate (Проверка). Четирите индикаторни светлини ще светнат, след като
електронният стик започне да комуникира с генератора.
4. Поставете wand (електронния стик) върху генератора, за да завършите проверката.

Стр. 41 – 26-0011-0617/0 (BUL)

Начин на използване на
софтуера
Съобщенията и подканите ще Ви насочват през софтуера.

ГЛАВА 6

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако се налага актуализация на софтуера, вижте „Настройки на
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programmer (програматора)“ на стр. 28.

Тази тема включва следните понятия:
6.1.

Екран с обобщена информация

43

6.2.

Лента за бърз достъп

45

Начин на използване на софтуера

6.1.

Екран с обобщена информация

След успешна проверка се извежда екранът Summary screen (Обобщена информация). От този екран
можете да извършвате или преглеждате следните:
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Фигура 16.

Пример за екран с обобщена информация
1

Преглед на текущата дата и час на
programmer (програматора).

2

Лента за бърз достъп (за подробности
вижте „Лента за бърз достъп“ на
следващата страница).

3

Преглед на свързването на wand
(електронния стик) и статуса на
батерията на programmer
(програматора).

4

Завършване на текущата сесия.

5

Преглед и редактиране на данни за
пациента (напр. ИД на пациент, дата на
имплантиране) и преглед на
информация за генератора (напр.
модел и серийни номера).

6

Повторно натискане на бутона
Interrogate (Проверка) (за да проверите
параметри или опресните данни).

7

Преглед на последно известните
диагностични данни и бутон за пряк път
към Perform Diagnostics (Извършване
на диагностика).

8

Преглед на събития и тенденции (напр.
активации на магнита, средни дневни
стойности за AutoStims) и бутон за пряк
пък към View all (Преглед на всички)
събития и тенденции.

9

Преглед на текущите параметри. и
бутон за пряк път към Edit Parameters
(Редактиране на параметри) (за достъп
до промяна на настройки Normal
(Нормална), Magnet (Магнит), AutoStim
или Detection (Откриване).

10

Навигационна лента (достъп до
допълнителни софтуерни функции)
(напр. достъп до история на
устройството, като например настройки
на параметри, свързани с предишни
посещения в кабинета).
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ЗАБЕЛЕЖКА: Показаната информация зависи от модела на генератора. Не всички параметри, функции
или режими са приложими за всички модели генератори.

6.2.

Лента за бърз достъп

От всеки екран на софтуера можете да докоснете логото на VNS Therapy в заглавната лента (черна
лента в горната част на екрана с обобщена информация), за да получите достъп до настройките на
programmer (програматора) и системна информация. Тази падаща лента показва следното:
Фигура 17.

Пример за лента за бърз достъп
1

Лого в заглавната лента.

2

Версия на програмиращия софтуер.

3

По време на сесия (свързан): Версия и сериен
номер на wand (електронния стик) и версия на
генератора.

4

Дата и час на programmer (програматора)
(Редактирайте само извън сесия).

5

Свързване на wand (електронния стик) и ниво
на батерията на programmer (програматора).

6

Плъзгачи за регулиране на силата на звука на
системата и яркостта на дисплея.
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За да програмирате каквато и да е информация в генератора на пациента,
трябва да проверите генератора. Игнорирайте грешка или съобщения „не е
налично“, когато няма свързване към отвеждане, с изключение на индикатора
за ниско ниво на заряд на батерията.

ГЛАВА 7

Тази тема включва следните понятия:
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7.1.

Как да редактирате данните за пациента

47

7.2.

Как се регулират настройки на параметрите

47

7.3.

Как да конфигурирате настройките за откриване

54

7.4.

Възможни състояния на грешка, свързани с програмирането

61

Програмиране на генератора

7.1.

Как да редактирате данните за пациента

Въведете следната информация за всеки генератор на пациент:
l
l

Patient ID (ИД на пациент): три буквено-цифрени знака (максимум)
Implant date (Дата на имплантиране): датата, на която е имплантиран генераторът

След успешна проверка в горната част на екрана с обобщена информация се извеждат Patient ID (ИД
на пациент), implant date (Дата на имплантиране), generator model (Модел на генератора) и serial
number (Сериен номер). Вижте „Екран с обобщена информация“ на стр. 43.
За да въведете или редактирате тази информация, направете следното:
1. Проверете генератора на пациента.
2. Прегледайте информацията за генератора, изведена в горната част на екрана.
3. Докоснете Edit (Редактиране) и въведете желаната информация.
Фигура 18.

Пример за екран Edit Patient ID (Редактиране на ИД на пациент)

4. Докоснете Apply changes (Прилагане на промените) и Confirm (Потвърждаване), за да
програмирате информацията в генератора.

7.2.

Как се регулират настройки на параметрите

След проверка се извежда „Екран с обобщена информация“ на стр. 43. За да промените настройките
на генератора от този екран, докоснете Edit Parameters (Редактиране на параметри) или Parameters
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(Параметри) в навигационната лента в долния край.
От екрана с параметри можете да промените параметрите на стимулация или откриване, които са
специфични за модела генератор.
ЗАБЕЛЕЖКА: За пълен списък на програмируемите параметри, налични за всеки генератор, вижте
„Параметри на стимулация“ в специалното за показанията ръководство за лекари. Прегледайте всички
раздели, когато регулирате параметри.

Параметрите на откриване ще се изведат в отделен раздел. Прегледайте всички раздели, когато
регулирате параметри.
Таблица 4.

Екран с параметри – Раздели Stimulation (Стимулация) и (Откриване)

Модел
Модел 1000
Модел 1000-D
Модел 106

Раздел
Stimulation
(Стимулация)
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Екран с параметри

Налични параметри
Нормален режим
Режим с магнит
режим AutoStim

Програмиране на генератора
Таблица 4.

Екран с параметри – Раздели Stimulation (Стимулация) и (Откриване) (следва)

Модел

Раздел

Модел 1000
Модел 1000-D
Модел 106

Откриване

Модел 102
Модел 102R
Модел 103
Модел 104
Модел 105

Stimulation

Екран с параметри

Налични параметри
Параметри на Detection (Откриване)
Допълнителни опции за регистриране
(само за модел 1000/модел 1000-D)

(Стимулация)
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Нормален режим
Режим с магнит

Програмиране на генератора
Таблица 4.

Екран с параметри – Раздели Stimulation (Стимулация) и (Откриване) (следва)

Модел

Раздел

Модел 8103

Stimulation

Екран с параметри

Налични параметри
Нормален режим

(Стимулация)

За да промените настройка на параметър, изпълнете следните стъпки:
1. Докоснете раздела Stimulation (Стимулация) или Detection (Откриване) на екрана с параметри.
2. Докоснете стойността на параметъра, който искате да промените. Ще се изведе изскачащо меню
с диапазона от възможни стойности. Ако има стойности, по-големи или по-малки от тези,
показани на екрана, превъртете нагоре или надолу, за да ги видите.
3. Докоснете новата целева стойност за параметъра. За изходящия ток, ако избраната целева
стойност е по-голяма от 0,25 mA в сравнение с текущо програмираната стойност в генератора,
ще се изведе съобщение за внимание за изходящия ток.
ЗАБЕЛЕЖКА: LivaNova препоръчва по време на първоначалното регулиране на параметрите след
имплантиране изходящият ток да бъде програмиран на 0 mA и след това бавно да се повишава на
стъпки от по 0,25 mA, докато пациентът усети нивото на стимулацията комфортно. При пациенти,
при които се заменят генератори, трябва също да се започне от 0 mA изходящ ток, като след това
той се повишава на стъпки от по 0,25 mA, за да се позволи повторно адаптиране към терапията.
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Програмиране на генератора
Фигура 19.

Съобщение за внимание за изходящия ток за настройките на параметрите

4. Докоснете Apply changes (Прилагане на промените) в долната част на екрана с параметри, за да
продължите към екрана за потвърждение.
ЗАБЕЛЕЖКА: Новоизбрани параметри, които не са били програмирани към генератора, са в зелено.
Програмирани, непроменени настройки са в черно.
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Програмиране на генератора
Фигура 20.

Пример за екран за потвърждение на параметри

ЗАБЕЛЕЖКА: Не всички параметри, функции или режими са приложими за всички модели
генератори.

5. Ако актуализираните настройки на параметрите са правилни, поставете wand (електронния стик)
върху генератора и докоснете Confirm (Потвърждаване), за да програмирате новите настройки
към генератора. Ако не са правилни, докоснете Cancel (Отмяна), за да се върнете към екрана с
параметри и да направите допълнителни корекции.
6. След успешното актуализиране на параметрите ще се изведе екранно съобщение, което
съдържа новите програмирани настройки на параметрите.
7. Ако по време на посещение на пациент са направени промени на параметър, LivaNova
препоръчва да се извърши окончателна проверка преди края на посещението на пациента, за
да се потвърди, че генераторът е настроен на желаните стойности. За да извършите
окончателната проверка, отидете до екрана с параметри и докоснете Interrogate (Проверка) в
горната дясна част на екрана.
ВНИМАНИЕ: При генератори модел 102 и модел 102R не използвайте честоти от 5 Hz или по-малко за
дългосрочна стимулация. Тези честоти винаги генерират електромагнитен задействащ сигнал, който
води до прекомерно изтощаване на батерията на имплантирания генератор. Поради тази причина
използвайте тези ниски честоти само за кратки периоди от време.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прекомерна стимулация е комбинацията от дълъг работен цикъл (т.е. цикъл, при
който продължителността на АКТИВНА стимулация е по-голяма от продължителността на НЕАКТИВНА
стимулация) и стимулация с висока честота (т.е. стимулация при честота ≥ 50 Hz). Прекомерна
стимулация е довела до дегенеративни увреждания на нервите при лабораторни животни. Освен това
прекомерен работен цикъл може да възникне в резултат на продължителна или честа активация на
магнита (> 8 часа) при пациенти с активиран режим с магнит (само епилепсия). Тъй като LivaNova
ограничава максималната програмируема честота до 30 Hz, се препоръчва да не стимулирате с твърде
дълъг работен цикъл.Лекарите следва да предупредят пациенти с епилепсия, при които е активиран
режим с магнит, относно продължителната или честа употреба на магнита, тъй като това може да доведе
до преждевременно изтощаване на батерията.
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7.3. Как да конфигурирате настройките за
откриване
Коригирайте настройките за откриване на екран Parameter (Параметър) в раздел Detection
(Откриване) (само за модел 106, модел 1000 и модел 1000-D).
ЗАБЕЛЕЖКА: Настройките за откриване са предвидени за използване само при пациенти с епилепсия.

7.3.1.

Активиране или дезактивиране на откриването

Можете да активирате или дезактивирате Detection (Откриване). Ако Detection (Откриване) е Disabled
(Дезактивирано), генераторите модел 106/модел 1000/модел 1000-D използват стимулации само в
нормален режим и режим с магнит. Ако Detection (Откриване) е Enabled (Активирано), параметрите за
режим AutoStim ще бъдат на разположение в допълнение към параметрите на нормален режим и
режим с магнит.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако Detection (Откриване) е дезактивирано, параметрите в раздела Detection (Откриване) не
са видими и режим AutoStim не се активира.

Когато активирате Detection (Откриване) за пръв път, софтуерът ще изведе подкана да извършите
настройка на Heartbeat Detection (Откриване на сърдечен ритъм) и на AutoStim Threshold (Праг на
AutoStim). Тези настройки функционират заедно, за да се гарантира, че генераторът открива правилно
сърдечния ритъм на пациента и съответно задава критерия за подаване на режим AutoStim въз
основа на промените в сърдечния ритъм. След като Detection (Откриване) бъде Enabled (Активирано),
можете да регулирате настройките от раздела Detection (Откриване) според необходимостта.

7.3.2. Настройте Heartbeat Detection (Откриване на
сърдечен ритъм)
За да може генераторът да открива сърдечния ритъм правилно, Heartbeat Detection (Откриване на
сърдечен ритъм) трябва да бъде индивидуално настроено за пациента.
Изберете ръчно в рамките на диапазона от стойности за чувствителност на Heartbeat Detection
(Откриване на сърдечен ритъм) (1 до 5):
l
l

1 (най-ниска чувствителност; предназначена за ЕКГ сигнали с най-голяма амплитуда)
5 (най-висока чувствителност; предназначена за ЕКГ сигнали с най-малка амплитуда)

Настройката няма да се промени, освен ако не бъде ръчно програмирана на различна стойност.
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7.3.3.

проверка за откриване на сърдечен ритъм

След активиране на Detection (Откриване) софтуерът ще изведе инструкции за проверка на
настройката на Heartbeat Detection (Откриване на сърдечен ритъм) и избиране на AutoStim Threshold
(Праг на AutoStim).
За да потвърдите точността на сърдечния ритъм, открит от генератора, или за да промените
настройката на Heartbeat Detection (Откриване на сърдечен ритъм), изпълнете следните стъпки:
1. Докоснете Verify (Проверка) в раздела Detection (Откриване), за да продължите към екрана за
проверка на Heartbeat Detection (Откриване на сърдечен ритъм). Ако Detection (Откриване) е
било активирано, екранът за проверка на Heartbeat Detection (Откриване на сърдечен ритъм) се
извежда автоматично.
2. В екрана за проверка на Heartbeat Detection (Откриване на сърдечен ритъм) докоснете полето
Heartbeat Detection (Откриване на сърдечен ритъм), за да промените стойността (по желание).
Поставете wand (електронния стик) върху генератора и докоснете Start (Старт), за да започнете
теста.
Фигура 21.

Пример за стартиране на екрана за проверка за откриване на сърдечен ритъм

3. Дръжте wand (електронния стик) върху генератора по време не целия процес на проверка на
Heartbeat Detection (Откриване на сърдечен ритъм). Генераторът предава сигнал, а
програматорът ще изведе открития сърдечен ритъм в удари в минута (уд/мин) за до две минути.
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Фигура 22.

Екран за проверка на откриване на сърдечен ритъм – Извършва се тест

4. Изчакайте извежданите показания за сърдечния ритъм да се стабилизират (минимум 10 секунди)
и сравнете открития от генератора сърдечен ритъм, изведен на programmer (програматора), с
независим източник (т.е. уд/мин от друг ЕКГ монитор или ръчно отчитане на пулса). Точно
отчитане трябва да е в рамките на ± 5 уд/мин или 10%.
5. Ако сърдечният ритъм, отчетен от programmer (програматора), е твърде висок или нисък,
изпълнете тези препоръки:
l

l

Сърдечният ритъм е твърде висок – Понижете настройката на Heartbeat Detection
(Откриване на сърдечен ритъм) (към настройка 1).
Сърдечният ритъм е твърде нисък или се извежда “?? BPM“ (?? уд/мин) – Повишете
настройката на Heartbeat Detection (Откриване на сърдечен ритъм) (към настройка 5).
ЗАБЕЛЕЖКА: Вижте „Неточно откриване на сърдечен ритъм (под/над) в операционната зала или
при посещение за контролен преглед (Генератори с възможности за AutoStim)“ на стр. 126 за
повече информация.

6. Ако Heartbeat Detection (Откриване на сърдечен ритъм) бъде проверено преди завършване на
двуминутния тест, оставете wand (електронния стик) върху генератора и докоснете Stop (Стоп) на
екрана.
7. След като установите, че откриването на сърдечния ритъм е правилно, с това процесът на
проверка завършва. Ако желаете да активирате Detection (Откриване), докоснете Next (Напред),
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за да настроите AutoStim Threshold (Праг на AutoStim). В противен случай докоснете Done
(Завършено), за да се върнете в екрана с параметри.

По време на проверката на сърдечен ритъм в прозореца за уд/мин ще се изведат следните визуални
индикатори:
Таблица 5.

Визуални индикатори по време на проверка за откриване на сърдечен ритъм

Визуален индикатор
?? BPM (?? уд/мин)

Показания
Прекъсната или липса на комуникация, или системата не открива сърдечен
ритъм

<40 уд/мин

Системата открива сърдечен ритъм под тази долна граница

> 230 уд/мин (модел 3000 v1.0)

Системата открива сърдечен ритъм над тази горна граница

> 180 уд/мин (модел 3000 v1.6+)

Системата открива сърдечен ритъм над тази горна граница

40 – 230 уд/мин (модел 3000

Показание за реалния, изчислен от системата, сърдечен ритъм

v1.0)
40 – 180 уд/мин (модел 3000

Показание за реалния, изчислен от системата, сърдечен ритъм

v1.6+)
ВНИМАНИЕ: За генератори с възможности за откриване на сърдечен ритъм, ако е програмирана
стимулация в AutoStim или в режим с магнит, функцията за проверка на Heartbeat Detection (Откриване
на сърдечен ритъм) може да бъде прекъсната, ако е активирана стимулация в режим AutoStim или в
режим с магнит по време на процеса за проверка на Heartbeat Detection (Откриване на сърдечен ритъм).
В такъв случай на екрана ще се изведе „?? BPM“ (?? уд/мин). Ако се изведе „?? BPM“: (?? уд/мин), LivaNova
препоръчва временно да дезактивирате всеки изходящ ток за генератори с възможности за откриване
на сърдечен ритъм (т.е. програмирайте 0 mA) и се опитайте отново да извършите проверка на
сърдечния ритъм. След като завършите калибрирането, можете да програмирате отново изходящия ток
според необходимостта.

7.3.4.

Настройка на прага за AutoStim

AutoStim Threshold (Праг на AutoStim) е настройка в раздела Detection (Откриване), която може да бъде
регулирана от 20% до 70% (на стъпки от по 10%). Тази настройка позволява да определите
минималната промяна на сърдечния ритъм, необходима за AutoStim, и трябва да бъде съобразена с
индивидуалния пациент.
l

За най-чувствително откриване и най-малка промяна в сърдечния ритъм за задействане на
стимулация изберете 20%.
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l

За най-малко чувствително откриване и следователно най-голяма промяна в сърдечния ритъм
за задействане на стимулация изберете 70%.
ЗАБЕЛЕЖКА: За допълнителни насоки относно програмирането на тази настройка, индивидуално
съобразена с пациента, вижте специалното за показанията ръководство за лекари.

7.3.5. Настройки на AutoStim в раздела Stimulation
(Стимулация)
Настройките на параметрите за режим AutoStim определят подадената мощност на стимулацията при
достигане на праг на AutoStim. Тези настройките могат да бъдат променяни от раздела за
стимулацията в екрана с параметри.
Ограничения на откриване и време
За да се осигури достатъчно време за откриване между периодите на стимулация в нормален режим,
софтуерът за програмиране няма да Ви позволи да програмирате определени комбинации от
стойности на нормален режим и режим AutoStim. Ако програмирате продължителност на неактивна
стимулация в нормален режим от по-малко от 1,1 минути, докато AutoStim/откриване е активирано, ще
се изведе подкана да промените стойностите. В противен случай откриването ще бъде ИЗКЛЮЧЕНО
при следващия опит за програмиране.
ВНИМАНИЕ: Препоръчва се изходящият ток за режим AutoStim да не надвишава изходящия ток за
нормален режим или режим с магнит, особено при пациенти, които усещат дискомфорт. Можете да
наблюдавате пациента за кратко, след като сте променили параметрите в кабинета, за да се уверите, че
стимулацията е поносима.

7.3.6. Представяне на откриване на слаб сърдечен
ритъм/позиция по корем
ЗАБЕЛЕЖКА: Предлага се само за генератор модел 1000/модел 1000-D.
ЗАБЕЛЕЖКА: За таблица със съвместимостта на модели, режими и функции на генераторите вижте
„Съвместимост на системата“ в специалното за показанията ръководство за лекари.
ВНИМАНИЕ: Събития на слаб сърдечен ритъм и позиция по корем имат само информативен характер.
Откритите събития не трябва да се използват като повод за тревога или медицинска диагноза.
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Клиничните данни сочат, че събития на сърдечен арест и/или респираторен арест, които вероятно са
били обострени от позицията по корем, са прекурсори за случаи на внезапна неочаквана смърт при
епилепсия (SUDEP)1. Генераторът модел 1000/модел 1000-D може да открива и регистрира събития на
слаб сърдечен ритъм и позиция по корем, ако същите представляват интерес за лекаря. Тези събития
се откриват след стимулация в режим AutoStim или режим с магнит, като трябва да бъде активирано
Seizure Detection (Откриване на пристъп), за да е възможно регистрирането на събития на слаб
сърдечен ритъм и позиция по корем.
Откриване за събития на слаб сърдечен ритъм и позиция по корем може да бъде конфигурирано
отделно. За да използва откриване на слаб сърдечен ритъм, лекарят трябва да зададе праг на
откриване за конкретния пациент в диапазона 30 до 60 уд/мин на стъпки от по 10 уд/мин. За
откриване на позиция по корем, преди да бъде активирана функцията, е необходимо да се извърши
калибриране, при което пациентът е в позиция по гръб и седнал с изправен гръб. Откритите събития
се запазват в паметта на генератора и могат да бъдат преглеждани по време на контролните прегледи
на пациента от programmer (програматора).
ЗАБЕЛЕЖКА: За подробности как да използвате тази функция вижте „Как да настроите прага за понижен
сърдечен ритъм и откриване на позиция по корем (модел 1000/модел 1000-D)“ под.

7.3.7. Как да настроите прага за понижен сърдечен
ритъм и откриване на позиция по корем (модел
1000/модел 1000-D)
За да получите допълнителна информация за конкретния пациент, конфигурирайте генератора модел
1000/модел 1000-D да регистрира епизоди на понижен сърдечен ритъм и/или случаи на позиция по
корем, когато тези събития възникват в рамките на 7,5 минути след активиране на режим AutoStim или
режим с магнит. Откриването на пристъп трябва да е активирано, за да се регистрират праг на
понижен сърдечен ритъм или позиция по корем.

7.3.7.1.

Изберете прага за понижен сърдечен ритъм

От екрана с параметри, докато раздел Detection (Откриване) е активен, докоснете полето Low Heart
Rate Threshold (Праг на понижен сърдечен ритъм). Ще се изведе изскачащо меню с диапазон от 30 до
60 уд/мин. След като сте избрали прага, докоснете Apply changes (Прилагане на промените) и Confirm
(Потвърждение), за да програмирате генератора.

1Ryvlin, Philippe et al. Incidence and mechanisms of cardiorespiratory arrests in epilepsy monitoring units (MORTEMUS): a

retrospective study. The Lancet Neurology, Volume 12 , Issue 10 , 966 - 977
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ЗАБЕЛЕЖКА: Генераторът запазва до 20 времеви щемпела за събитие на понижен сърдечен ритъм в
Event and Trends (Събитие и тенденции). Вижте „Данни за събития и тенденции по модел“ на стр. 99”).
ЗАБЕЛЕЖКА: Събития на понижен сърдечен ритъм се регистрират само ако сърдечният ритъм спадне
под програмирания праг в рамките на 7,5 минути след активиране на режим AutoStim или режим с
магнит. Тези стимулации задействат периода на проследяване, тъй като може да са свързани с
пристъпна активност.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако системата за програмиране комуникира с генератора по време на периода на
проследяване за събития на понижен сърдечен ритъм, това може да доведе до регистриране на
неочаквано събитие на понижен сърдечен ритъм.

7.3.7.2.

Активиране на откриване на позиция по корем

Активирайте Prone Position Detection (Откриване на позиция по корем) от екрана с параметри, докато
раздел Detection (Откриване) е активен. Когато активирате тази функция, софтуерът ще изведе
подкана да калибрирате генератора, така че да отчита ориентацията си в тялото.
Изпълнете тези стъпки, за да настроите Prone Position Detection (Откриване на позиция по корем).
1. Инструктирайте пациента да седне или да застане прав с възможно най-изправен гръб и
поставете wand (електронния стик) върху генератора, след което докоснете Next (Напред).
Фигура 23.

Калибриране на позиция по корем в седнала позиция с изправен гръб

2. Инструктирайте пациента да легне по гръб (да легне изцяло по гръб) и поставете wand
(електронния стик) върху генератора, след което докоснете Next (Напред).
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Фигура 24.

Калибриране на позиция по корем в позиция по гръб

7.4. Възможни състояния на грешка, свързани с
програмирането
Таблица 6.

Възможни състояния на грешка, свързани с програмирането

Модел
Модел 1000
Модел 1000-D

Грешка

Описание

Partial

Нормален режим, режим AutoStim и режим с магнит са

Programming

програмирани в комплект. Ако програмирането бъде прекъснато,

(Частично

има вероятност само част от тези режими да бъдат

програмиране)

актуализирани, което може да остави един или повече режима с
остарели набори от параметри. Софтуерът извежда
предупредително съобщение, което указва, че има променени
или потенциално променени настройки на устройството
вследствие на прекъсване. Ако това се случи, проверете
генератора незабавно, за да потвърдите текущите програмирани
настройки. При необходимост програмирайте отново до
желаните настройки.
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Таблица 6.

Възможни състояния на грешка, свързани с програмирането (следва)

Модел
Модел 103
Модел 104
Модел 105
Модел 106
Модел 8103

Грешка

Описание

Programming

Параметрите на устройството се програмират и проверяват като

Interruption

група по време на програмиране, която не се поддава на

(Прекъснато

частично програмиране. Ако възникне прекъсване по време на

програмиране)

програмирането, софтуерът извежда предупредително
съобщение, което указва, че процедурата е неуспешна, и
позволява на потребителя да повтори или откаже операцията по
програмиране.

Ако решите да отмените, проверете генератора, за да потвърдите
настройките, преди да се опитате отново да извършите
програмирането.
Модел 102
Модел 102R

Partial

Всеки параметър се програмира и проверява индивидуално по

Programming

време на програмиране. Ако комуникацията бъде прекъсната по

(Частично

време на програмиране, генераторите може да се окажат

програмиране)

настроени на нежелани настройки. Софтуерът извежда
предупредително съобщение, което указва, че програмирането е
неуспешно и настройките на устройството са били променени
или е възможно да са били променени вследствие на прекъснат
опит за програмиране. Ако това се случи, трябва да проверите
генератора незабавно, за да потвърдите текущите програмирани
настройки. При необходимост програмирайте отново до
желаните настройки.

Модел 102
Модел 102R

Cross-

Тези генератори са податливи на събитие, наречено кръстосано

Programming

програмиране. То настъпва, когато настройките на параметрите

(Кръстосано

от генератора на пациента бъдат неволно програмирани към

програмиране)

генератор на друг пациент. Това може да се случи, ако не
проверите генератора между посещенията на пациенти и ако и
двамата пациенти имат генератор модел 102 или модел 102R.
Винаги извършвайте първоначална и окончателна проверка за
потвърждение на настройките на параметрите при всяко
посещение в кабинета на всеки пациент.
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ГЛАВА 8

Тази тема включва следните понятия:
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8.1.

Въведение в направляваното програмиране

ЗАБЕЛЕЖКА: За таблица със съвместимостта на модели, режими и функции на генераторите вижте
„Съвместимост на системата“ в специалното за показанията ръководство за лекари.

За по-лесно програмиране използвайте функцията за направлявано програмиране, за да коригирате
параметрите на терапията по време на посещение за контролен преглед. Тази функция улеснява
програмирането, тъй като позволява да увеличите или намалите параметрите само с един бутон.
За всички генератори направляваният режим може да се използва за коригиране на параметрите
спрямо стандартен терапевтичен протокол.
ЗАБЕЛЕЖКА: Вижте „ Стъпки от стандартен терапевтичен протокол “ на следващата страница

При генератор модел 1000 или модел 1000-D можете да създавате персонализиран терапевтичен
протокол преди посещение в кабинета.
ЗАБЕЛЕЖКА: Вижте „Персонализирани терапевтични протоколи (модел 1000 и модел 1000-D)“ на стр. 66.
ЗАБЕЛЕЖКА: За подробности как да използвате функцията за направлявано програмиране, вижте „Как да
използвате направляван режим“ на стр. 68.
ЗАБЕЛЕЖКА: Направляваното програмиране не се препоръчва за пациенти с депресия, на които е
имплантиран модел генератор, по-нисък от модел 1000. Ако се използва направлявано програмиране за
пациент с депресия, на когото е имплантиран генератор модел 1000 или модел 1000-D, трябва да бъде
въведен и избран персонализиран терапевтичен протокол, когато изходният ток за режим с магнит и за
режим с AutoStim е 0 mA за всяка желана стъпка.

8.2.
8.2.1.

Терапевтични протоколи
Стандартен терапевтичен протокол

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако програмиращият софтуер не е бил актуализиран до v 1.6 или по-нова, свържете се с
„Техническа поддръжка“ на стр. 139 за актуализация.
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Стандартният терапевтичен протокол увеличава изходящия ток до 1,75 mA в 7 стъпки от протокола.
Всяка стъпка увеличава изходящия ток с 0,25 mA, както е показано по-долу.
Таблица 7.

Стъпки от стандартен терапевтичен протокол

Стъпка

Нормален (mA)

AutoStim (mA)

Магнит (mA)

1

0,250

0,375

0,500

2

0,500

0,625

0,750

3

0,750

0,875

1,000

4

1,000

1,125

1,250

5

1,250

1,375

1,500

6

1,500

1,625

1,750

7

1,750

1,875

2,000

При всяко посещение в кабинета по желание може да бъдат прилагани няколко стъпки. Всички
останали параметри (напр. честота, ширина на импулса, продължителност на активна и неактивна
стимулация) остават константни, както е показано по-долу.
Таблица 8.

Настройки на постоянен (константен) параметър на стандартен терапевтичен протокол

Честота
Ширина на импулса
Продължителност

Нормален

AutoStim

Магнит

20 Hz

20 Hz

20 Hz

250 µsec

250 µsec

500 µsec

30 сек

60 сек

60 сек

5 мин

НЕПРИЛОЖИМО

НЕПРИЛОЖИМО

10%

НЕПРИЛОЖИМО

НЕПРИЛОЖИМО

на активна
стимулация
Продължителност
на неактивна
стимулация
Работен цикъл

Тъй като ефикасността може да бъде достигната преди стъпка 7, обмислете извършването на оценка
на ефикасността при всяка стъпка. За да програмирате стойности, които се различават от стандартния
терапевтичен протокол, излезте от направляваното програмиране и коригирайте параметрите
ръчно.
ЗАБЕЛЕЖКА: Режим с AutoStim и режим с магнит са предвидени за използване само при пациенти с
епилепсия.
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ЗАБЕЛЕЖКА: При модел 8103 стандартният терапевтичен протокол програмира изходящия ток на
режима с магнит на 0 mA за всички стъпки.

8.2.2. Персонализирани терапевтични протоколи
(модел 1000 и модел 1000-D)
Персонализираният терапевтичен протокол ви позволява да дефинирате изходящия ток за всяка
стъпка и режим (напр. нормален режим, режим AutoStim и режим с магнит) и да избирате настройки на
параметри, различни от показаните в„ Стъпки от стандартен терапевтичен протокол “ на предишната
страница. Настройките на постоянните параметри се прилагат към всяка стъпка от персонализирания
терапевтичен протокол.
ЗАБЕЛЕЖКА: Изходящият ток за който и да е режим може да не бъде увеличен с повече от 0,25 mA спрямо
предходната стъпка от протокола.

За да създадете персонализиран протокол, направете следното:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Докоснете Settings (Настройки) от навигационната лента в основния екран
Докоснете Guided Mode Options (Опции на направляван режим).
Докоснете Therapy Protocols (Терапевтични протоколи).
Докоснете Create protocol (Създаване на протокол).
Докоснете Start from Scratch (Започване отначало) или Standard Protocol (Стандартен протокол).
Добавете или изтрийте стъпки (максимум 7) и задайте изходящия ток за всеки терапевтичен
режим.
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Фигура 25.

Пример за екран за създаване на стъпки от протокол

7. Изберете персонализираните постоянни параметри, които ще се използват във всички стъпки
от протокола.
Фигура 26.

Пример за екран за избиране на постоянни параметри

8. Следвайте екранните подкани за наименуване и запазване на персонализирания протокол, след
което използвайте стрелката „назад“, за да прелистите обратно до основния екран.
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8.2.3. Допълнителни опции за направлявано
програмиране
Допълнителни опции могат да бъдат изпълнени от екрана Therapy Protocols (Терапевтични
протоколи). Тези опции позволяват да импортирате или експортирате протоколи, за да ги
прехвърляте между таблети с programmer (програматор), да изтривате ненужни протоколи и да
преглеждате подробности за протоколи.

Фигура 27.

Опции за Therapy Protocol (Терапевтични протоколи)
1

Импортиране на един или повече протоколи от
външен носител.

2

Създаване на нов протокол.

3

Избиране на протоколи за изтриване или
експортиране.

4

Преглед на стъпки от протоколи.

5

Експортиране на избрани протоколи към
външен носител.

6

8.3.
8.3.1.

Изтриване на избрани протоколи.

Как да използвате направляван режим
Начало на направляван режим

1. Проверете генератора.
2. Докоснете Parameters (Параметри), за да отидете на екрана с параметри.
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3. Докоснете Switch to Guided Mode (Превключване на направляван режим).
Фигура 28.

Активиране на направляван режим

4. При генератор модел 1000/модел 1000-D софтуерът извежда подкана да изберете Standard
Protocol (Стандартен протокол) или Custom Protocol (Персонализиран протокол).
Направляваният режим определя най-пълното съвпадение между текущите параметри на
генератора и избрания протокол. Предложените промени в настройката са показани в зелено на
екрана за потвърждение.
5. Докоснете Apply changes (Прилагане на промените), за да програмирате направлявания
протокол.
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Фигура 29.

Прегледайте и приложете настройките на параметрите

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не сте съгласни с предложените стъпки на направляван режим или ако стигнете до
последната стъпка в терапевтичния протокол и желаете да направите още промени, излезте от
направлявания режим и коригирайте параметрите ръчно.
ЗАБЕЛЕЖКА: При генератор модел 1000/модел 1000-D направляваният режим не е достъпен, ако е
активирана функцията за денонощно програмиране.
ЗАБЕЛЕЖКА: Не всички параметри, функции или режими са приложими за всички модели генератори.

Стр. 70 – 26-0011-0617/0 (BUL)

Направлявано програмиране

8.3.2.

Опции на направляван режим

Фигура 30.

Опции на направляван режим
1

Изход от направляван режим
Докоснете Exit Guided (Излизане от направляван
режим), за да излезете от направлявания режим
и да коригирате параметрите ръчно. Следвайте
и потвърдете подканите, за да излезете.
ЗАБЕЛЕЖКА: По всяко време можете да
превключите обратно към направляван
режим.

2

Преглед на стъпки от терапевтични протоколи
Докоснете Overview (Общ преглед), за да видите
всички стъпки от протокола и кои стъпки са
били приложени.
ЗАБЕЛЕЖКА: Настройките за AutoStim на
екрана за общ преглед винаги отразяват
стойностите от протокола за
направляван режим. Направете справка
с параметрите или екрана с обобщена
информация, за да видите текущите
настройки на генератора за AutoStim.

3

Промяна на параметри – намаляване на
стимулация
Ако пациентът не демонстрира поносимост към
увеличените настройки, докоснете Decrease step
(Намаляване на стъпка), за да намалите
параметрите до предходната стъпка от
протокола. Докоснете Apply changes (Прилагане
на промените), за да програмирате генератора.

4

Промяна на параметри – увеличаване на
стимулация
Докоснете Increase step (Увеличаване на
стъпка), за да увеличите интензитета на
стимулацията до следващата стъпка от
протокола. Докоснете Apply changes (Прилагане
на промените), за да приемете промените и да
програмирате предложените настройки.
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ГЛАВА 9

Тази тема включва следните понятия:
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9.1.

Въведение в планираното програмиране

ЗАБЕЛЕЖКА: Предлага се само за генератор модел 1000/модел 1000-D.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако се използва за пациент с депресия, на когото е имплантиран генератор модел 1000 или
модел 1000-D, трябва да бъде въведен и избран персонализиран терапевтичен протокол, когато
изходният ток за режим с магнит и за режим с AutoStim е 0 mA за всяка желана стъпка.
ЗАБЕЛЕЖКА: За таблица със съвместимостта на модели, режими и функции на генераторите вижте
„Съвместимост на системата“ в специалното за показанията ръководство за лекари.
ВНИМАНИЕ: Тази функция може да не е подходяща за употреба при пациенти, които не могат да говорят
или да използват пациентски магнит за спиране на нежелана стимулация. Съответно трябва да
подходите внимателно с използването на тази функция и при пациенти с анамнеза за обструктивна
сънна апнея, задух, кашлица, трудно преглъщане или аспирация.

Планираното програмиране е незадължителна функция, която позволява да програмирате
генератора така, че той автоматично да увеличава параметрите на стимулиращата терапия, докато
пациентът се почувства удобно у дома си. Тази функция е предназначена за използване по време на
фазата на титрация и има възможност с нея да се намали броят на посещенията в кабинета, за които
пациентът ще трябва да пътува до и от клиниката за програмиране на увеличенията. Лекарите имат
възможност да създадат персонализиран план за програмиране или да изберат и потвърдят
използването на стандартен план. Планът за програмиране е ограничен до максимум 7 стъпки, като
лекарят задава настройките на параметрите за всяка стъпка, както и времето между стъпките. След
като бъде програмиран в генератора, генераторът ще подава увеличенията на стимулацията за всяка
стъпка спрямо часовете и датите, зададени от лекаря.
Ако тази функция се използва, силно препоръчваме на лекарите да съобщават на пациента и/или на
обгрижващото лице датите и часовете на планираното програмиране, за да може пациентът да има
предвид предстоящи увеличения на параметрите. Ако пациентът не демонстрира поносимост към
планираното увеличение на терапията, инструктирайте го да дезактивира стимулацията с магнита (т.е.
да постави магнита върху генератора) и да се свърже отново с лекаря за корекция на програмирането.
ЗАБЕЛЕЖКА: За подробности как да използвате функцията за планирано програмиране, вижте „Как да
използвате планирано програмиране“ под.

9.2.

Как да използвате планирано програмиране

Стр. 73 – 26-0011-0617/0 (BUL)

Планирано програмиране

9.2.1.

Настройте броя на планираните стъпки

Настройките на programmer (програматора) определят броя на допустимите автоматични (планирани)
увеличения на параметри. Максималният брой планирани стъпки се задава от основния екран преди
проверка.
Докоснете Settings (Настройки) и след това Guided Mode Options (Опции на направляван режим).
Стойността по подразбиране е 2 стъпки на планирано програмиране и може да бъде увеличена до 6.

9.2.2.

Активиране на планирано програмиране

За да планирате промени в програмирането, изпълнете следните стъпки:
1. Активирайте направляван режим и изберете терапевтичен протокол. Вижте „Направлявано
програмиране“ на стр. 63.
2. В раздела Stimulation (Стимулация) докоснете Scheduled-apply (Прилагане на планирани).
Фигура 31.

Активиране на планирано програмиране

3. Изберете времевия интервал между промените на параметрите на програмиране.
4. Докоснете Generate Schedule (Генериране на план). Интервалът може да бъде 7 дни (за
протоколи, при които увеличаването е 0,125 mA на стъпка) или в диапазона от 14 до 28 дни (за
протоколи, при които увеличаването е 0,25 mA на стъпка)
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5. Редактирайте датите и часовете за промените в планираното програмиране.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако пациентът живее в различна часова зона или планира да пътува, програмирайте
графика спрямо местната часова зона на пациента, за да се гарантира, че промени в терапията ще
се осъществят в предвидените времена.

Фигура 32.

Екран за редактиране на плана (пример)
1

Коригирайте датата и часа.

2

Премахнете от плана.

3

Добавете към плана.

4

Програмирайте плана в генератора.

6. Докоснете Apply changes (Прилагане на промените), за да програмирате плана в генератора.

9.2.3.

Дезактивиране на планирано програмиране

За да се изключи планираното програмиране, пациентът трябва да е в кабинета.
За да дезактивирате планирано програмиране, изпълнете следните стъпки:
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1. Проверете генератора
2. Докоснете Switch to Manual Mode (Превключване на ръчен режим) от екрана с параметри
(активен раздел Stimulation (Стимулация).
3. Следвайте екранните подкани, за да приложите тази промяна.
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ГЛАВА 10

Тази тема включва следните понятия:
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10.1.

Въведение в денонощно програмиране

ЗАБЕЛЕЖКА: Денонощното програмиране е опционална функция в модел 1000/модел 1000-D.
ВНИМАНИЕ: Базираните на време функции не се настройват автоматично спрямо лятно часово време
или промени в часовата зона. Инструктирайте пациента да се свърже отново с лекаря при необходимост
от препрограмиране.
ЗАБЕЛЕЖКА: За таблица със съвместимостта на модели, режими и функции на генераторите вижте
„Съвместимост на системата“ в специалното за показанията ръководство за лекари.

Денонощното програмиране е опционална функция, която позволява на генератора на подава два
независими набора терапевтични параметри в различни часове в рамките на един 24-часов период.
Тази функция позволява следното:
l
l

Да избирате дневни и нощни настройки
Да задавате часа на активиране на всеки параметър

Лекарят определя параметрите, които ще се променят, и времевия период в рамките на 24-те часа,
през който алтернативният набор от параметри ще бъде активен. След като денонощната програма
бъде настроена, генераторът ще превключва между 2-та независими набора от параметри
ежедневно. Тази функция предоставя на лекаря възможността допълнително да персонализира
подаването на VNS Therapy®, така че да е съобразена с индивидуалните нужди на всеки пациент, след
като за пациента е било определено целево ниво.
Както е с всяка промяна на терапевтична настройка, при внасянето на корекции следва да бъдат взети
под внимание рисковете и ползите от промяна на вече установено ефикасни настройки за пациента.
Уведомете пациентите си кога да очакват промяна на настройка (т.е. кога дневните настройки
преминават в нощни настройки). Освен това преди пациентът да напусне кабинета трябва да бъде
оценена поносимостта на пациента към алтернативния набор от параметри.
ЗАБЕЛЕЖКА: Функцията за денонощно програмиране не е достъпна в направляван режим.
ЗАБЕЛЕЖКА: За подробности как да използвате функцията за денонощно програмиране, вижте
„Активиране на денонощно програмиране“ на следващата страница
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10.2. Как да използвате денонощното
програмиране
10.2.1.

Активиране на денонощно програмиране

1. Изберете Enable Day-Night Program (Активиране на денонощно програмиране) от екрана с
параметри (активен раздел Stimulation (Стимулация). След това разделите за дневен и нощен
цикъл ще заменят раздела за стимулация.
Фигура 33.

Активиране на денонощна програма

2. В раздела Nighttime (Нощни) изберете активния времеви период за нощните настройки и
персонализирайте параметрите на приложимия режим.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако пациентът живее в различна часова зона или планира да пътува, програмирайте
графика спрямо местната часова зона на пациента, за да се гарантира, че промени в терапията ще
се осъществят в предвидените времена.
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Фигура 34.

Пример за раздел Nighttime (Нощни)
1

Задайте активния период за нощните параметри.

2

Брой предстоящи промени, отчетени за всеки раздел.

3

Задайте параметрите за режима.

4

Приложете промените от всички раздели.

3. В раздела Daytime (Дневни) оставащите часове от 24-часовия цикъл се показват автоматично
като дневния активен период. Персонализирайте параметрите на стимулацията според
желаното.
4. В раздела Detection (Откриване) могат да бъдат избрани уникални AutoStim прагове (само за
епилепсия) за дневните и нощните периоди (ако е активирано откриване на пристъп).
Фигура 35.

Пример за екран на персонализирани денонощни прагове на AutoStim

5. За да програмирате избрани елементи от раздели Daytime (Дневни), Nighttime (Нощни) и
Detection (Откриване) към генератора, докоснете Apply changes (Прилагане на промените), след
което прегледайте и изберете Confirm (Потвърждение) за новите избрани елементи.

Стр. 80 – 26-0011-0617/0 (BUL)

Денонощно програмиране

10.2.2.

Тестване на денонощна програма

Когато коригирате настройките за денонощен цикъл, уверете се, че пациентът има поносимост и към
двата набора от параметри. Когато активирате тази функция за пръв път, генераторът стимулира,
използвайки алтернативните параметри за периода в продължение на 15 минути, и след това се
връща към текущите настройки за периода.
Ако например функцията за денонощно програмиране бъде активирана през дневния период,
генераторът използва параметрите за нощна стимулация в продължение на 15 минути, преди да се
върне към дневните настройки. Сходни тестове се извършват, когато коригирате настройки извън
текущия период (напр. промените нощни настройки през дневния период).
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако извършвате допълнително програмиране през 15-минутния пробен период, тестът на
алтернативния период ще бъде прекратен.
ЗАБЕЛЕЖКА: Не е необходимо да държите wand (електронния стик) върху генератора, докато тече 15минутният пробен период или след това. Генераторът управлява теста на алтернативния период и се
връща обратно към текущия период.

10.2.3.

Дезактивиране на денонощно програмиране

За да дезактивирате денонощното програмиране и да използвате дневни параметри за целия 24часов период, изпълнете тези стъпки:
1. Прелистете до раздела Nighttime (Нощни) на екрана с параметри.
2. Плъзнете превключвателя Enabled (Активирано), за да превключите на Disabled (Дезактивирано).
3. Докоснете Apply changes (Прилагане на промените), за да прегледате и потвърдите промените.
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ГЛАВА 11

Тази тема включва следните понятия:
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11.1.

Достъп до диагностика на устройството

В програмиращия софтуер са налични няколко теста за диагностика, за да се оцени функционалността
на имплантираната система.
Достъпът до тестове за диференциално диагностициране зависи от модела на генератора. Не всички
параметри, функции или режими са приложими за всички модели генератори. Уверете се, че спазвате
всички инструкции, изведени на екрана на programmer (програматора), тъй като те са различни в
зависимост от избраното.
За да отворите екрана за тестове за диагностика след извършена проверка, изберете Diagnostics
(Диагностика) или Perform Diagnostics (Извършване на диагностика) на „Екран с обобщена
информация“ на стр. 43.
Фигура 36.

11.2.

Пример за екран за диагностика

Тестове за диагностика

Обичайните тестове за диагностика включват следното:
l

„Диагностика на системата“ на следващата страница

l

„ Диагностика за нормален режим“ на стр. 85

l

„ Диагностика за режим с магнит“ на стр. 85
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l

„ Диагностика за режим с AutoStim“ на стр. 86

l

„Диагностика на генератора“ на стр. 86

Тестовете на системата, нормален режим, режим с магнит и режим AutoStim са предназначени да
оценят системната функционалност на имплантираните компоненти. Диагностиката на генератора е
предназначена за отстраняване на неизправности по време на хирургична операция за
имплантиране.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако тест за диагностика бъде прекъснат, изпълнете екранните инструкции, за да повторите
теста и да проверите параметрите на пациента. Параметрите на модел 102 са податливи на неволни
промени по време на тест за диагностика, който е бил прекъснат поради прекъсване на комуникацията.
Винаги извършвайте повторна проверка, за да потвърдите настройките след прекъснат тест за
диагностика.

11.2.1.

Диагностика на системата

Тестът за диагностика на системата оценява целостта на електрическата връзка между генератора и
двуполюсното отвеждане, когато са свързани. Тестът измерва способността на генератора да подава
програмирания изходящ ток и статуса на импеданса на отвеждането. Този тест може да бъде
извършен по време на имплантиране и при посещенията на пациента за контролен преглед. Успешна
диагностика на системата по време на хирургичната операция или след имплантирането показва, че
генераторът и отвеждането работят правилно. LivaNova препоръчва да извършите тест за
диагностика на системата преди други тестове за диагностика.
ЗАБЕЛЕЖКА: Системна диагностика се извършва за модел 1000/модел 1000-D по време на
първоначалната проверка независимо от вида на проверката (бърза или разширена). Резултатите се
извеждат на екрана с обобщена информация и се регистрират като част от хронологията на
диагностиката. За да извършите тест за диагностика на модел 1000/модел 1000-D след първоначалната
проверка, можете ръчно да извършите тест за диагностика на системата по време на сесия.
ЗАБЕЛЕЖКА: Системна диагностика НЕ се извършва за генератори модел 102/модел 102R/модел
103/модел 104/модел 105/модел 106/модел 8103 по време на първоначалната проверка. За да
извършите тест за диагностика след първоначалната проверка, можете ръчно да извършите тест за
диагностика на системата по време на сесия.
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11.2.2.

Диагностика за нормален режим

Модел 1000
Модел 1000-D
Модел 106
Модел 105
Модел 104
Модел 103
Модел 8103

Тестът за диагностика на системата изпълнява същата функция като

Модел 102
Модел 102R

Тестът за диагностика за нормален режим дава възможност да разберете

диагностика за нормален режим, тъй като тестът се изпълнява при
програмирания изходящ ток, честота и ширина на импулса. Резултатите са
невалидни, освен ако няма свързан тестов резистор или отвеждане.

дали генераторът може да подава програмирания изходящ ток в нормален
режим. Извършвайте този тест редовно при контролните прегледи, след
като пациентът демонстрира поносимост при поне 0,75 mA. Тестът може да
бъде извършен само ако изходящият ток е поне 0,75 mA при честота ≥ 15
Hz и време на активна стимулация ≥ 30 секунди.

11.2.3.

Диагностика за режим с магнит

ЗАБЕЛЕЖКА: Режим с магнит е предвиден за използване само при пациенти с епилепсия.

Тестът за диагностика за режим с магнит установява дали генераторът може да подава
програмирания изходящ ток на магнита.
За да извършите този тест, изпълнете следното:
1. Докоснете Test Magnet (Тест на магнита).
2. Бързо прокарайте магнита върху генератора (не повече от 2 секунди).
3. Поставете wand (електронния стик) върху генератора и използвайте екранния бутон, за да
започнете теста.
4. Ако тестът не активира успешно магнитна стимулация, на екрана на programmer (програматора)
ще се изведе съобщение, указващо, че не е било открито наличие на магнит. Прокарайте отново
магнита върху генератора и стартирайте теста отново.
Номера на модели

Бележки за конкретен модел

Модел 8103

Режимът с магнит не е наличен.

Модел 106

Не оставяйте магнита върху генератора повече от 3 секунди по време на теста
за диагностика за режим с магнит. В противен случай стимулацията ще спре и
ще се изведе съобщение, което указва, че не е открито наличие на магнит.
Повторете теста за диагностика за режим с магнит.

Стр. 85 – 26-0011-0617/0 (BUL)

Диагностика на устройството
Номера на модели
Модел 102

Бележки за конкретен модел
Диагностика за режим с магнит не може да бъде извършена, ако изходящият
ток е < 0,75 mA или честотата е < 15 Hz, или продължителността на АКТИВНА
стимулация е по-кратка от 30 секунди (сходно с диагностиката за нормален
режим).

11.2.4.

Диагностика за режим с AutoStim

ЗАБЕЛЕЖКА: Режим с AutoStim е предвиден за използване само при пациенти с епилепсия.

Тестът за диагностика за режим с AutoStim установява дали генераторът може да подава
програмирания изходящ ток на AutoStim. Желаният изходящ ток на AutoStim трябва да бъде
програмиран, преди да извършите теста за диагностика.

11.2.5.

Диагностика на генератора

Тестът за диагностика на генератора се използва с тестов резистор и до него се прибягва само при
ситуации за отстраняване на неизправности по време на хирургична операция за имплантиране.
Вижте „Отстраняване на неизправности“ за стъпки, които включват диагностика на генератор:
l
l
l

„Висок импеданс на отвеждането в ОЗ“ на стр. 114
„Нисък импеданс на отвеждането в ОЗ“ на стр. 116
„Индикации за нисък заряд на батерията или край на срока на експлоатация в ОЗ“ на стр. 122

11.3. Разлики в тестовете за диагностика между
различните модели генератори
Някои тестове за диагностика зависят от модела на генератора. Разликите са описани в таблицата подолу.
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Таблица 9.

Разлики в тестовете за диагностика

Тестове за
диагностика

Модел 1000
Модел 1000-D

Модел 106
Модел 105
Модел 104
Модел 103
Модел 8103

Модел 102
Модел 102R

Диагностика на

Подаване на програмираната

Нормален режим на изходящ

Стимулира при 1,0 mA,

системата

мощност за около 4 секунди,

ток = 0 mA: Оценява импеданса

500 μsec и 20 Hz за

последвано от кратък импулс

при 0,25 mA и стимулира при

около 14 секунди

при 0,25 mA за по-малко от 130

1,0 mA, 500 μsec и 20 Hz за

μsec.*

около 14 секунди.

ВНИМАНИЕ:
Пациенти с по-

ВНИМАНИЕ: Пациенти с

ниски настройки

по-ниски настройки на

на параметрите

параметрите може да

може да

почустват дискомфорт

почустват

при този тест.

дискомфорт при

Нормален режим на изходящ

този тест.

ток > 0 mA: Оценява импеданса
при 0,25 mA и стимулира при
програмираните параметри за
нормален режим за около 14
секунди.
Диагностика за

Няма наличен тест, използвайте

Няма наличен тест,

Изисква настройки за

нормален

диагностиката на системата

използвайте диагностиката на

нормален режим – 0,75

системата

mA, 15 Hz и 30 сек (или

режим

повече). Стимулира при
настройки за нормален
режим за около 14
секунди.
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Таблица 9.

Разлики в тестовете за диагностика (следва)

Тестове за
диагностика

Модел 1000
Модел 1000-D

Модел 106
Модел 105
Модел 104
Модел 103
Модел 8103

Модел 102
Модел 102R

Диагностика на

Подаване на програмираната

Оценява импеданса при 0,25

Стимулира при 1,0 mA,

генератора

мощност за около 4 секунди,

mA и стимулира при

500 μsec и 20 Hz.

последвано от кратък импулс

програмирани параметри за

при 0,25 mA за по-малко от 130

нормален режим за около 4

μsec.* Ако мощността е 0 mA,

секунди. Ако мощността е 0 mA,

тогава се взема само

тогава се взема само

измерването за импеданс.

измерването за импеданс.

ВНИМАНИЕ:
Тестът за
диагностика на
генератора
трябва да се
извършва само
в среда на
операционна
зала с тестов
резистор.
ВНИМАНИЕ:
Генераторът
модел 102 ще
бъде настроен
на 0 mA след
теста.

Импеданс на

Съобщава се действителното

Съобщава се действителното

Съобщава се

отвеждането

измерване на импеданса на

измерване на импеданса на

изчисленият диапазон

отвеждането.

отвеждането.

на импеданса на

ЗАБЕЛЕЖКА: След като

ЗАБЕЛЕЖКА: След като

бъде програмирано да е

бъде програмирано да

ВКЛЮЧЕНО, отчитането

е ВКЛЮЧЕНО,

на измерения импеданс

отчитането на

на отвеждането се

измерения импеданс на

извършва автоматично

отвеждането се

на всеки 24 часа

извършва автоматично

отвеждането при 1 mA и
500 μsec.

на всеки 24 часа
*Незначителни разлики в теста за диагностика на системата има при модел 1000 със серийни номера < 100 000. За повече
информация вижте „Модел 1000 (Само за серийни номера < 1 000 000)“ в специалното за показанията ръководство за
лекари.
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11.4. Възможни състояния на грешка,
наблюдавани във фазата на диагностика
Ако тестовете за диагностика бъдат прекъснати, изпълнете екранните инструкции, за да повторите
теста и да проверите параметрите на пациента. Параметрите на модел 102/модел 102R са податливи
на неволни промени по време на тест за диагностика, който е бил прекъснат поради прекъсване на
комуникацията. Винаги извършвайте повторна проверка, за да потвърдите настройките след
прекъснат тест за диагностика.

11.5. Прочитане на резултати от тестовете за
диагностика
Фигура 37.

Пример за екран с резултати от тестовете за диагностика

В таблицата по-долу са обобщени различните параметри на теста и техните стойности/значения при
различните тестове за диагностика.
ЗАБЕЛЕЖКА: При ненормални резултати направете справка с „Отстраняване на неизправности“ на стр.
106 за допълнителни инструкции.
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Таблица 10.
Име на
параметър

Резюме на резултатите от параметрите/диагностиката
Описание на
параметър

Стойности/
резултати на
параметър

Какво означава стойността
или резултатът?

Импеда-нс

Показва измерен или

Модел 103/модел 104/модел

OK (ОК): Импедансът е в

на

изчислен импеданс

105/модел 106/модел 8103/модел

рамките на допустимия работен

отвежда-

при подаване на

1000 /модел 1000-D: Измерена

диапазон. Не се изисква

нето

изходящ ток по време

стойност на импеданс на

специално внимание.

на тест и дали е в

отвеждането (Ohms) и цялостен

нормалния диапазон.

статус на OK (ОК), LOW (Нисък) или

LOW (Нисък): Импедансът е по-

HIGH (Висок)

нисък от очакваното и това

Модел 102: Изчислен диапазон на

на късо съединение или

импеданс на отвеждането (ом) и

дефектен генератор. Вижте

обобщен статус – OK (ОК) или HIGH

„Отстраняване на

(Висок). Вижте „Преобразуване

неизправности“ на стр. 106 за

между DC DC код и изчисления

допълнителни инструкции.

диапазон на импеданса за
импеданса на отвеждането (модел
102/модел 102R)“ на стр. 1.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако използвате
софтуер v1.0, актуализирайте
до v1.6.

може да е признак за състояние

HIGH (Висок): Импедансът е повисок от очакваното и е
възможно генераторът да не
може да приложи
програмираната терапия. Вижте
„Отстраняване на
неизправности“ на стр. 106 за
допълнителни инструкции.
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Таблица 10.
Име на
параметър

Резюме на резултатите от параметрите/диагностиката (следва)
Описание на
параметър

Батерия на

Отразява статуса на

генерато-

батерията на

ра

генератора чрез едно
от следните:
l

OK

l

Индикатор за
учестено
проследяване
(IFI)

l

Приближаване

Стойности/
резултати на
параметър
Модел 103 и следващи номера:
OK
IFI
NEOS
EOS
Модел 102:
OK
NEOS

Какво означава стойността
или резултатът?
OK (ОК): Нивото на батерията е
в рамките на нормалния
работен диапазон и не се
изисква специално внимание.
IFI: Батерията е изтощена до
ниво, при което се препоръчва
по-често клинично
наблюдение.
NEOS:
l

ващи модели: Генера-

на края на срока

торът трябва да се

на експлоатация

замени възмож- но най-

(NEOS)
l

скоро.

Край на срока на
експлоатация
(EOS)

Модел 103 и послед-

l

Модел 102: Препо- ръчва
се тест за диагно- стика
на системата, за да се
провери статусът NEOS.
Ако се потвър- ди, генераторът трябва да се
замени възмож- но най-

скоро.
EOS: Генераторът повече не
прилага стимулация и се
препоръчва незабавната му
замяна. Ако генераторът не се
замени, в крайна сметка той ще
загуби способността за
комуникация със софтуера.
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Диагностика на устройството
Таблица 10.
Име на
параметър

Резюме на резултатите от параметрите/диагностиката (следва)
Описание на
параметър

Стойности/
резултати на
параметър

Какво означава стойността
или резултатът?

Output

Указва изходящ ток на

Стойност на параметър модел 103 и

Стойността указва мощността,

Current

стимулацията, подаден

последващи модели: стойност на

подадена по време на теста за

(Изходящ

при тестовете за

изходящ ток (mA) и обобщен статус

диагностика.

ток)/

диагностика, и статуса

OK (ОК) или LOW (Нисък)

Current

на теста въз основа на

Delivered

програмираните

(Подаван

настройки

ток)

Модел 102: стойност на изходящ ток
(mA) и обобщен статус OK (ОК) или
LIMIT (Ограничен)

OK (ОК): Токът се подава с
програмираното ниво.
Модел 103/модел 104/модел
105/модел 106/модел
8103/модел 1000 /модел 1000-D:
LOW (Нисък): Възможно е
програмираният ток да не се
подава с определеното ниво.
M102: LIMIT (Ограничен):
Възможно е програмираният
ток да не се подава с
определеното ниво.

ВНИМАНИЕ: Възможно е между посещенията батерията да се изтощи. Поради тази причина LivaNova
препоръчва пациентите с епилепсия, при които активирането на магнита е разрешено, да извършват
ежедневно активиране на магнита, за да проверяват стимулацията. Ако не бъде усетена стимулация,
инструктирайте пациента да се обърне към лекаря за извършване на тестове за диагностика.

При генератори модел 102 стойностите на импеданса на отвеждането се изчисляват въз основа на DC
DC код (извеждан при предишни версии на софтуера VNS). Преобразуването между DC DC код и
изчислен диапазон на импеданса е посочено в таблицата по-долу.
Таблица 11. Преобразуване между DC DC код и изчисления диапазон
на импеданса за импеданса на отвеждането (модел 102/модел 102R)
DC DC код

Изчислен диапазон на импеданса
(Стойност на импеданса на отвеждането при 1 mA, 500 µsec)

0

≤ 1700 Ω

1

1800 – 2800 Ω

2

2900 – 4000 Ω

3

4100 – 5200 Ω
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Таблица 11. Преобразуване между DC DC код и изчисления диапазон
на импеданса за импеданса на отвеждането (модел 102/модел 102R)
(следва)
DC DC код

Изчислен диапазон на импеданса
(Стойност на импеданса на отвеждането при 1 mA, 500 µsec)

4

5300 – 6500 Ω

5

6600 – 7700 Ω

6

7800 – 8900 Ω

7

≥ 9000 Ω

11.6. Прегледайте хронологията на тестовете за
диагностика
Всички предишни завършени тестове за диагностика са изброени в хронологична таблица на екрана
за диагностика. Използвайте падащите менюта, за да филтрирате отчетите по вид и/или дата. Освен
това можете да изберете произволен тест, за да видите подробности.
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ГЛАВА 12

Функцията за хронология позволява да преглеждате настройките на
параметрите за даден пациент от скорошни посещения в кабинета. Освен това
можете да преглеждате и отчети от сесии.
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Тази тема включва следните понятия:
12.1.

Хронология на настройките на параметри

95

12.2.

Отчети от сесии

96

Хронология

12.1.

Хронология на настройките на параметри

В екрана за хронология на параметрите можете да прегледате хронология на настройките по модел.
l

l

l

l

l

Вид на програмата за стимулация (ръчна програма, направлявана или планирана, ден/нощ)
Параметри на стимулацията за нормален режим (всички модели) и режим с магнит (не е наличен
при модел 8103), и режим AutoStim (модел 106 и модел 1000 /модел 1000-D)
Текущи и предишно приложени стъпки от протоколи (направляван и планиран режим, ако е
приложимо)
Времевите периоди на активност и настройките на параметрите за режим ден/нощ (модел
1000/модел 1000-D)
Прагове на AutoStim (модели 106/модел 1000/модел 1000-D) и откриване на слаб сърдечен
ритъм и позиция по корем (модел 1000 /модел 1000-D)

За да прегледате хронология на параметрите, изпълнете следните стъпки:
1. Проверете генератора.
2. Изберете History(Хронология) на навигационната лента.
Фигура 38.

Пример за екран за хронология на параметри
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12.2.

Отчети от сесии

Отчетите от сесии се запазват автоматично от programmer (програматора) всеки път, когато
потребителят завърши сесия. Отчетите могат да бъдат експортирани и разпечатани, както и да бъдат
добавени към медицинските записи на пациента. Отчетите от сесии отразяват следното:
l
l
l
l

Резултати от последната диагностика
Среден брой стимулации на ден (за режим) и разпределение между режимите
Параметри при първоначална проверка и окончателно програмиране
Подробности за протоколи за направлявано или планирано програмиране, включително
хронология на приложените стъпки и планираните стъпки (ако е приложимо)

Отчетите от сесии се генерират, когато бъде избрано End session (Завършване на сесия). За да
прегледате отчета от последната сесия, изберете Reports (Отчети) в навигационната лента, докато сте
извън сесия. Вижте „Импортиране и експортиране“ на стр. 105 за подробности.
ЗАБЕЛЕЖКА: Показаната информация зависи от модела на генератора. Не всички параметри, функции
или режими са приложими за всички модели генератори.

За да прегледате отчет от сесия, изпълнете следните стъпки:
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1. Изберете View Session Report (Преглед на отчет от сесия).
Фигура 39.

Пример на екран за преглед на отчети за сесия

2. Изберете часа и датата за желания отчет. Използвайте сензорния екран, за да превъртите или за
да увеличите и намалите изгледа на отчета от сесията.
Фигура 40.

Пример за екран за избиране на час и дата
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ГЛАВА 13

Тази тема включва следните понятия:
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13.1.

Данни за събития и тенденции по модел

13.2.

Как да преглеждате данни за събития

99
100

13.3. Как да видите данните за тенденция (модел 106/модел 1000/модел
1000-D)
101

Събития и тенденции

13.1.

Данни за събития и тенденции по модел

Таблица 12.

Данни за събития и тенденции по модел

Данни

Модел
1000
Модел
1000-D

Модел
106

Модел
105

Модел
104
Модел
103

Модел
102
Модел
102R

Модел
8103

Да

Да

Не

Не

Не

Не

Да

Да

Не

Не

Не

Не

Данни за събития
Обобщени данни от до 3
скорошни посещения в
кабинета (съставени въз
основа на 2 проверки,
времево отдалечени поне
12 часа)
Кръгова
диаграма
[разпределение на
стимулациите
като
процентни
дялове
(нормален
режим, режим
AutoStim и
режим с
магнит) от
цялостната
терапия]
Среден брой
стимулации
на ден за
нормален
режим, режим
AutoStim и
режим с
магнит
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Таблица 12.

Данни за събития и тенденции по модел (следва)

Данни

Модел
1000
Модел
1000-D

Модел
106

Модел
105

Модел
104
Модел
103

Модел
102
Модел
102R

Модел
8103

Брой и времеви щемпели

Да
(запаметяват

Да
(запаметя-

Да
(запаметя-

Да
(запаметя-

Да
(запаметя-

Не

се до 50)

ват се до 15)

ват се до

ват се до

ват се до

15)

15)

15)

Не

Не

Не

Не

на активирания на режим
с магнит
Брой и времеви щемпели
за потисната стимулация*

Да
(запаметяват

Не

се до 10)
Данни за тенденции – дневни и часови хистограми
Откриване на пристъп

Да

Да

Не

Не

Не

Не

Да

Да

Не

Не

Не

Не

Да
(запаметяват

Да
(запаметяват

Не

Не

Не

Не

се до 350)

се до 4096)

Да

Да

Не

Не

Не

Не

Да

Не

Не

Не

Не

Не

Да

Не

Не

Не

Не

Не

(без стимулация)
Стимулации в режим с
AutoStim
Скорошни времеви
щемпели за режим с
AutoStim
Стимулации в режим с
магнит
Откриване на позиция по
корем
Откриване на понижен
сърдечен ритъм
* Предотвратена нормална и AutoStim стимулация

13.2.

Как да преглеждате данни за събития

За да прегледате данни за събития, изпълнете следните стъпки:
1. Проверете генератора. За модел 1000/модел 1000-D трябва да изберете опцията advanced
interrogation (разширена проверка).
2. Изберете Events (Събития) на навигационната лента. Дисплеят зависи от модела на генератора.
Вижте „Данни за събития и тенденции по модел“ на предишната страница.
3. За да прелиствате между отделните посещения в кабинета, използвайте лявата и дясната
стрелка.
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4. За да видите скорошните събития за магнита, докоснете View last [...] timestamps (Преглед на
последните […] времеви щемпела).
Фигура 41.

Пример за екран за събития и тенденции

13.3. Как да видите данните за тенденция (модел
106/модел 1000/модел 1000-D)
За да прегледате хистограма с данни за тенденция, докоснете Events (Събития) на навигационната
лента, след което докоснете раздела Trends (Тенденции). Можете да промените хистограмата, така че
да показва формат ден по ден или час по час. Дисплеят зависи от модела на генератора. Вижте „Данни
за събития и тенденции по модел“ на стр. 99.

13.3.1.

Дневен изглед

1. Докоснете Event per day (Събитие за ден), за да видите едномесечен набор от данни за откриване
във формат ден по ден.
2. Докоснете времевата рамка и видовете събития, които желаете да се изведат.
3. Докоснете лентата на хистограмата, за да видите допълнителни данни за конкретен ден (т.е.
брой събития, прагове на параметри и времеви щемпели на събитие). Информацията за
времевите щемпели изисква допълнителна проверка. За подробности вижте „Изтегляне на
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времеви щемпели“ на стр. 103.
Фигура 42.

Пример за екран за дневен изглед за тенденции
1

Изберете, за да промените месеца.

2

Поставете отметка на видовете събития,
които да бъдат включени в графиката.

3

Докоснете лента, за да се изведат повече
подробности.
Допълнителните данни включват:

13.3.2.

l

Брой събития

l

Прагове на параметри

l

Времеви щемпели на събития

Часови изглед

1. Докоснете Events per hour (Събития за час), за да видите набор от данни за откриване във
формат час по час.
2. Докоснете времевата рамка (периода между посещенията в кабинета) и видовете събития, които
желаете да се изведат. Часовият изглед показва средния брой пъти за всеки час за 24-часов
период. Средната стойност се изчислява за избрания период посещения в кабинета.
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Фигура 43.

13.3.2.1.

Пример за екран за часови изглед за тенденции

Изтегляне на времеви щемпели

За да изтеглите информация за времевите щемпели за дневния изглед, поставете wand (електронния
стик) върху генератора и докоснете Download data (Изтегляне на данни). При модел 1000/модел 1000D ще бъде изтеглен максималният брой запазени времеви щемпели (350). Модел 106 може да запазва
до 4096 записа, като можете да изберете желания размер на изтеглянето (500, 1000, 2000, 3000 или
всички записи).
За да извлечете електронен екземпляр на времевите щемпели на откриванията, използвайте
функцията Import/Export (Импортиране/експортиране), докато сте извън сесия. Вижте „Импортиране и
експортиране“ на стр. 105.
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ГЛАВА 14

Управление на информацията
в programmer (програматора)
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Докато сте извън сесия (преди проверка на генератора), можете да правите
следното с programmer (програматора):
l
l
l

l

l

Да преглеждате отчети от сесии
Да импортирате/експортирате данни
Да извършвате разширено отстраняване на неизправности, ако сте били
посъветвани от техническата поддръжка (Нулиране на генератора)
Да редактирате опции за направлявано програмиране, включително
създаване на персонализирани терапевтични протоколи
Да променяте настройките на programmer (програматора) и wand
(електронния стик)

Тази тема включва следните понятия:
14.1.

Преглед и експортиране на отчети от сесии

105

14.2.

Импортиране и експортиране

105

14.3.

Меню за отстраняване на неизправности извън сесия

105

Управление на информацията в programmer (програматора)

14.1.

Преглед и експортиране на отчети от сесии

За да прегледате всички отчети от сесии, запазени в programmer (програматора), докоснете Reports
(Отчети) в навигационната лента от основния екран. Използвайте полето за търсене и падащите
менюта, за да филтрирате отчетите по дата и час, модел на генератора или ИД на пациент. Докоснете
произволен отчет от сесия, за да го прегледате. Съдържанието на отчетите от сесии е описано в
„Отчети от сесии“ на стр. 96.
Тази функция позволява и експортиране на отделни отчети от сесии към USB устройство. За да
създадете електронно копие (.pdf):
1. Поставете външен носител в USB (тип C) гнездото на programmer (програматора).
2. Прегледайте съответния отчет от сесия.
3. Докоснете Export (Експортиране) и следвайте екранните инструкции.

14.2.

Импортиране и експортиране

За да прехвърлите данни между програматори, докоснете Import/Export (Импортиране/експортиране)
на навигационната лента от основния екран. Това може да се използва за консолидиране на данни за
пациенти между няколко компютъра или за да се копира персонализиран терапевтичен протокол от
един programmer (програматор) на друг.
За да експортирате цялостно копие на programmer (програматор), направете следното:
1. Поставете външен носител в USB (тип C) гнездото на programmer (програматора).
2. Докоснете Export data (Експортиране на данни) и следвайте екранните инструкции.
За да импортирате данни в нов programmer (програматор), направете следното:
1. Поставете външния носител, съдържащ копираните данни, в USB гнездото на „новия“
programmer (програматор).
2. Докоснете Import data (Импортиране на данни).
3. Изберете копието на базата данни, което да бъде обединено със съществуващата база данни на
programmer (програматора).

14.3. Меню за отстраняване на неизправности
извън сесия
Ако сте отстранили възможните опасности от средата и сте изпълнили всички възможни стъпки за
отстраняване на неизправности, може да се наложи нулиране на генератора. Свържете се с
„Техническа поддръжка“ на стр. 139 за съдействие при нулиране на генератор.
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Отстраняване на
неизправности
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Този раздел предоставя стъпки за отстраняване на състояния на грешка с
компоненти на системата за програмиране. За други проблеми със системата за
програмиране, които не са включени в този раздел, се свържете с „Техническа
поддръжка“ на стр. 139.
Тази тема включва следните понятия:
15.1.

Неправилно поведение или нереагираща система

107

15.2.

Комуникационни проблеми

108

15.3.

Проблеми с импеданса на отвеждането

114

15.4.

Проблеми с батерията

122

15.5.

Проблеми при откриването (модел 106/модел 1000/модел 1000-D) 126

15.6.

Нулиране на генератор

129

Отстраняване на неизправности

15.1. Неправилно поведение или нереагираща
система
Ако Вашата система демонстрира неправилно поведение или спре да реагира, изпълнете стъпките
по-долу.

Стр. 107 – 26-0011-0617/0 (BUL)

Отстраняване на неизправности

15.2.

Комуникационни проблеми

15.2.1. Електронният стик няма да се свърже с
programmer (програматора) (безжично)
15.2.1.1.

Възможни причини

l

Захранването на wand (електронния стик) не е включено

l

Изтощени батерии на wand (електронен стик)

l

Електромагнитни смущения (EMI), (напр. светлини в ОЗ)

l

Дефектен wand (електронен стик)

l

Дефектен programmer (програматор)

Стр. 108 – 26-0011-0617/0 (BUL)

Отстраняване на неизправности

15.2.1.2.

Стъпки за решение

Стр. 109 – 26-0011-0617/0 (BUL)

Отстраняване на неизправности

15.2.2. Електронният стик няма да се свърже с
programmer (програматора) (кабел)
15.2.2.1.

Възможни причини

l

Захранването на wand (електронния стик) не е включено

l

Неправилна кабелна връзка между wand (електронен стик) и programmer (програматор).

l

Изтощени батерии на wand (електронен стик)

l

Неправилно разпознаване на USB порта на кабела на programmer (програматора)

l

Дефектен wand (електронен стик)

l

Дефектен programmer (програматор)

Стр. 110 – 26-0011-0617/0 (BUL)

Отстраняване на неизправности

15.2.2.2.

Стъпки за решение

Стр. 111 – 26-0011-0617/0 (BUL)

Отстраняване на неизправности

15.2.3. Електронният стик няма да комуникира с
генератора
15.2.3.1.

Възможни причини

l

Изтощени батерии на wand (електронен стик)

l

Електронният стик е отдалечен от генератора по време на комуникация

l

Електромагнитни смущения (EMI), (напр. светлини в ОЗ)

l

Батерията на генератора е в края на срока си на експлоатация (EOS)

l

Магнитът е поставен върху генератора (модел 1000/модел 1000-D)

l

Дефектен wand (електронен стик)

l

Дефектен programmer (програматор)

l

Дефектен генератор

Стр. 112 – 26-0011-0617/0 (BUL)

Отстраняване на неизправности

15.2.3.2.

Стъпки за решение

Стр. 113 – 26-0011-0617/0 (BUL)

Отстраняване на неизправности

15.3.
15.3.1.
15.3.1.1.

Проблеми с импеданса на отвеждането
Висок импеданс на отвеждането в ОЗ
Възможни причини

l

Неправилно свързване между отвеждането и генератора

l

Неправилно разполагане на отвеждането върху нерва

l

Нервът е изсъхнал

l

Дефектен генератор

l

Дефектно отвеждане

Стр. 114 – 26-0011-0617/0 (BUL)

Отстраняване на неизправности

15.3.1.2.

Стъпки за решение

Стр. 115 – 26-0011-0617/0 (BUL)

Отстраняване на неизправности

15.3.2.
15.3.2.1.

Нисък импеданс на отвеждането в ОЗ
Възможни причини

l

Неправилно разполагане на отвеждането върху нерва

l

Прекомерно промиване на нерва

l

Дефектен генератор

l

Дефектно отвеждане

l

Състояние на късо съединение в отвеждането (по време на хирургична операция за замяна на
генератора)

Стр. 116 – 26-0011-0617/0 (BUL)

Отстраняване на неизправности

15.3.2.2.

Стъпки за решение

Стр. 117 – 26-0011-0617/0 (BUL)

Отстраняване на неизправности

15.3.3. Висок/нисък импеданс на отвеждането или
нисък изходящ ток при контролния преглед (модел 103
– 1000-D и 8103)
15.3.3.1.

Възможни причини

l

Прекъсване на отвеждането

l

Разединяване на отвеждането от генератора

l

Фиброза между нерва и електрода

l

Отделяне на електрода от нерва

l

Дефектен генератор

l

Състояние на късо съединение в отвеждането

l

Повишен импеданс в системата

Стр. 118 – 26-0011-0617/0 (BUL)

Отстраняване на неизправности

15.3.3.2.

Стъпки за решение

Стр. 119 – 26-0011-0617/0 (BUL)

Отстраняване на неизправности

15.3.4. Висок импеданс на отвеждането при
проконтролирането
(Модел 102, Модел 102R)
15.3.4.1.

Възможни причини

l

Прекъсване на отвеждането

l

Разединяване на отвеждането от генератора

l

Фиброза между нерва и електрода

l

Отделяне на електрода от нерва

l

Дефектен генератор

l

Висок импеданс на батерията, генераторът наближава EOS

Стр. 120 – 26-0011-0617/0 (BUL)

Отстраняване на неизправности

15.3.4.2.

Стъпки за решение

Стр. 121 – 26-0011-0617/0 (BUL)

Отстраняване на неизправности

15.4.

Проблеми с батерията

15.4.1. Индикации за нисък заряд на батерията или
край на срока на експлоатация в ОЗ
15.4.1.1.

Възможни причини

Преди хирургична операция
l

Генераторът е бил наскоро изложен на ниски температури на съхранение

l

Дефектен генератор

По време на хирургична операция
l

Близо до генератора се използва оборудване за електрохирургия

l

Генераторът е изложен на електростатичен разряд (ESD)

Стр. 122 – 26-0011-0617/0 (BUL)

Отстраняване на неизправности

15.4.1.2.

Стъпки за решение

Стр. 123 – 26-0011-0617/0 (BUL)

Отстраняване на неизправности

15.4.2. Новият генератор е дезактивиран поради EOS
при първото посещение за контролен преглед
Батериите на генератор модел 103 – модел 1000-D и модел 8103 може временно да се изтощят и да
бъдат дезактивирани, ако се изложат на определени условия.

15.4.2.1.

Възможни причини

l

Близо до генератора се използва оборудване за електрохирургия

l

Генераторът е изложен на електростатичен разряд (ESD)

15.4.2.2.

Стъпки за решение

Стр. 124 – 26-0011-0617/0 (BUL)

Отстраняване на неизправности

15.4.3. Внезапно понижаване на мощността на
батериите
Ако мощността на батериите на генератора спадне внезапно, възможните причини са следните:
l

l

Първо посещение след хирургичната операция: Спадането може да се дължи на излагане на
определени условия (напр. електрокаутеризация) по време на VNS или друга хирургична
операция. Ако състоянието е възникнало, но не е било открито в ОЗ, има вероятност да го
откриете при следващия контролен преглед. Устройството ще продължи да работи нормално,
но животът на батерията ще бъде съкратен. Наблюдавайте внимателно пациента за признаци
на ниско ниво на заряд на батерията.
Настъпила е значителна промяна в импеданса на отвеждането или повишение на
програмираните параметри на стимулация. Преценете мощността на батерията, оставаща
между последователните посещения на пациента, преди да регулирате параметрите на
стимулацията. Анализирайте импеданса на отвеждането за наличие на съществени промени.

Ако имате съмнения за проблем с устройството, свържете се с „Техническа поддръжка“ на стр. 139.

Стр. 125 – 26-0011-0617/0 (BUL)

Отстраняване на неизправности

15.5. Проблеми при откриването (модел
106/модел 1000/модел 1000-D)
15.5.1. Неточно откриване на сърдечен ритъм
(под/над) в операционната зала или при посещение за
контролен преглед (Генератори с възможности за
AutoStim)
Може да се наложи регулиране на настройката за откриване на сърдечен ритъм с цел точно
откриване на сърдечен ритъм. Електронният стик трябва да остане разположен върху генератора
през цялото време на процеса по проверка на откриване на сърдечен ритъм.

Стр. 126 – 26-0011-0617/0 (BUL)

Отстраняване на неизправности
Стъпки за решение

Стр. 127 – 26-0011-0617/0 (BUL)

Отстраняване на неизправности

15.5.2. Проблем – Неточен AutoStim при контролен
преглед
Понякога настройките за откриване на генератора може да пропуснат да открият промени в
сърдечния ритъм, които може да са свързани с пристъп.

15.5.2.1.
l

l

Възможни причини

Работен цикъл – Тъй като генераторът може да открива само събития по време на
продължителност на НЕАКТИВНА стимулация, продължителността на НЕАКТИВНА стимулация
влияе на точността. По-кратка продължителност на НЕАКТИВНА стимулация означава по-малка
вероятност генераторът да открива събития. От друга страна, по-дълга продължителност на
НЕАКТИВНА стимулация означава по-голяма вероятност генераторът да открива събития.
Промени в сърдечния ритъм – Тренировки, физическа дейност и нормален сън може да
повишат сърдечния ритъм и това да доведе до погрешно оповестяване на събитие от
генератора.

Стр. 128 – 26-0011-0617/0 (BUL)

Отстраняване на неизправности

15.5.2.2.

15.6.

Стъпки за решение

Нулиране на генератор

Системата позволява микропроцесорът на генератора да се нулира в случай на неизправност.
Нулиране е необходимо само в редките случаи на повреда на паметта на микропроцесора, която може
да бъде причинена от състоянията, описани в „Противопоказания, предупреждения и предпазни
мерки“. Може да е уместно да извършите нулиране на микропроцесора, когато генераторът и
системата за програмиране не могат да осъществят комуникация.
ЗАБЕЛЕЖКА: За съвети относно решаване на трудности с комуникацията вижте „Комуникационни
проблеми“ на стр. 108.

Ако сте отстранили възможните опасности от средата и сте изпълнили всички възможни стъпки за
отстраняване на неизправности, може да се наложи нулиране на генератора. Свържете се с
„Техническа поддръжка“ на стр. 139 за съдействие при нулиране на генератор.

Стр. 129 – 26-0011-0617/0 (BUL)

Отстраняване на неизправности
ВНИМАНИЕ: Нулиране на генератор: След нулиране на генератор модел 102 или модел 102R се губи
цялата информация за историята на устройството и параметрите след нулирането (0 mA, 10 Hz; 500 μsec;
продължителност на АКТИВНА стимулация, 30 секунди, продължителност на НЕАКТИВНА стимулация, 60
минути) са програмирани вътрешно. Нулирането на генератора изключва устройството (изходящ ток = 0
mA). След успешно нулиране изходният сигнал на стимулацията на генератора може да бъде активиран
отново, за да се възобнови работата при предишните програмирани настройки и повторно активиране
на опционалните функции.
ВНИМАНИЕ: Нулиране на генератор: Когато генератор модел 103, модел 104, модел 105, модел 106,
модел 1000, модел 1000-D, модел 8103 се нулират, опционалните функции (т.е. функция за денонощно
програмиране) и изходящият ток на стимулация са дезактивирани (0 mA); всички настройки и историята
на устройството обаче се запазват. След успешно нулиране изходният сигнал на стимулацията на
генератора може да бъде активиран отново, за да се възобнови работата при предишните
програмирани настройки и повторно активиране на опционалните функции.

Стр. 130 – 26-0011-0617/0 (BUL)

ГЛАВА 16

Поддръжка, боравене и
съхранение

Стр. 131 – 26-0011-0617/0 (BUL)

Следвайте насоките, описани в този раздел, за оптимална работа и
безопасност.
Тази тема включва следните понятия:
16.1.

Поддръжка, боравене и съхранение

132

Поддръжка, боравене и съхранение

16.1.

Поддръжка, боравене и съхранение

Следвайте насоките по-долу за правилна поддръжка, боравене и съхранение на системата за
програмиране.

16.1.1.

Система

Почиствайте външните повърхности
За почистване на външните повърхности на компонентите на системата за програмиране, изтрийте с
предварително овлажнена или мокра кърпа, като използвате един от следните почистващи препарати:
изопропилов алкохол (70 – 90%), етанол или CaviCide®.

Не стерилизирайте
Не стерилизирайте никоя от частите на системата.

Проверявайте частите
Редовно проверявайте частите на системата за повреди. Върнете всички повредени части на LivaNova.

Течности
Не използвайте системата в близост до вода или други течности. Не потапяйте никой от компонентите в
течности.

16.1.2.

Programmer (програматор)

Сензорен дисплей
Замърсяванията могат да повредят сензорния дисплей на programmer (програматора). Изтрийте с мека кърпа,
като използвате одобрени почистващи препарати. Винаги изключвайте programmer (програматора) и
разкачайте променливотоковия адаптер от електрическия контакт преди почистване.

Работа и съхранение
За информация относно условията на работа и съхранение вижте „Спецификации и указания на системата за
програмиране“ на стр. 134.

16.1.3.

Wand (електронен стик)

Статус на батерията
Проверявайте периодично батерията на wand (електронния стик), за да потвърдите състоянието ѝ.

Стр. 132 – 26-0011-0617/0 (BUL)

Поддръжка, боравене и съхранение
Монтаж на батерията
Отстранявайте (и монтирайте) батерията само когато електронният стик не е в контакт с пациента и не е
свързан към programmer (програматора)

Отворете отделението за батерии
Никога не свързвайте wand (електронния стик) към външно оборудване, докато отделението за батерии е
отворено.

Употреба и съхранение
За информация относно условията на употреба и съхранение вижте „Спецификации и указания на системата
за програмиране“ на стр. 134.

16.1.4.

Изхвърляне

Изхвърляне
Когато подменяте батериите AA на wand (електронния стик), изхвърлете използваните батерии в съответствие
с всички приложими федерални, щатски и местни разпоредби. Връщайте хардуера на системата за
програмиране на LivaNova за проверка и безопасно изхвърляне.

Стр. 133 – 26-0011-0617/0 (BUL)

Спецификации и указания на
системата за програмиране

ГЛАВА 17

Тази тема включва следните понятия:

Стр. 134 – 26-0011-0617/0 (BUL)

17.1. Спецификации на wand (електронния стик) и programmer
(програматора)

135

17.2.

Спецификации на wand (електронния стик)

135

17.3.

Защита на безжичното свързване

137

Спецификации и указания на системата за програмиране

17.1. Спецификации на wand (електронния стик)
и programmer (програматора)
Таблица 13.

Спецификации на wand (електронния стик) и programmer (програматора)
Wand (електронен стик)

Programmer (програматор)

Условия на съхранение
Температура

От –20°C до +55°C

Относителна влажност

До 95%, включително конденз

от 10% до 90%, без конденз

Температура

От +15 °C до +40 °C

От +15 °C до +35 °C

Относителна влажност

от 15% до 93%, без конденз

от 10% до 90%, без конденз

Дистанция за комуникация

От 0 до 3 метра

Условия на работа

(между wand (електронния
стик) и programmer
(програматора))
Източник на захранване

Вътрешно захранване:
2 алкални батерии AA (IEC LR6) или
2 литиеви батерии AA (IEC FR6)

Работа: с вътрешно захранване
Зареждане: Клас II

Мощност на предавателя

Индуктивна: 1,5 dBm и –0,5 dBm
Bluetooth® 2.1: 10,4 dBm

НЕПРИЛОЖИМО

Работна честота на

Индуктивна: 82 kHz; 89 kHz (само 102)
Bluetooth® 2.1: 2402 – 2480 MHz

НЕПРИЛОЖИМО

Честотна лента на приемника

Индуктивна: 12,5 до 135 kHz
Bluetooth® 2.1: 2402 – 2480 MHz

НЕПРИЛОЖИМО

Кабели

USB Type C кабел (2,87 m)

НЕПРИЛОЖИМО

Приложена част

Цялото устройство е тип BF

НЕПРИЛОЖИМО

предавателя

17.2.

Спецификации на wand (електронния стик)

Електронният стик е предназначен за използване в електромагнитните условия, посочени в
таблиците по-долу.
Таблица 14.

Електромагнитни емисии на wand (електронния стик)

Тест на емисии
РЧ емисии CISPR 11

Стр. 135 – 26-0011-0617/0 (BUL)

Ниво за съответствие
Група 1, Клас A

Спецификации и указания на системата за програмиране
Таблица 14.

Електромагнитни емисии на wand (електронния стик) (следва)

Тест на емисии

Ниво за съответствие

ЗАБЕЛЕЖКА: Емисионните характеристики на това оборудване го правят подходящо за използване в
промишлени зони и болници (CISPR 11, клас A). Ако се използва в жилищна среда (за която обикновено
се изисква CISPR 11, клас B), това оборудване е възможно да не предложи адекватна защита за
радиочестотните комуникационни услуги. Възможно е да се наложи потребителят да предприеме
корективни мерки, като например смяна на местоположението или на ориентацията на оборудването.

Таблица 15.

Електромагнитна устойчивост на wand (електронния стик)

Тест за устойчивост

Ниво за съответствие

Електростатичен разряд (ESD)
IEC 61000-4-2

± 8 kV контактен разряд

Магнитно поле на честота на

30 A/m
50 и 60 Hz

захранване
IEC 61000-4-8

±15 kV въздушен разряд

Излъчени РЧ
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz до 2,7 GHz

Проведени РЧ – SIP/SOP
IEC 61000-4-6

3 V, 0,15 MHz – 80 MHz
6 V в честотни ленти ISM между 0,15 MHz и 80 MHz
80% AM при 1 kHz

Таблица 16.
Електромагнитна устойчивост на wand (електронния стик) към близки полета от РЧ безжични
комуникационни устройства
Тестова честота

Сервизна

Ниво за съответствие

385

TETRA 400

27 V/m

450

GMRS 460

28 V/m

FRS 460
710
745
780

LTE честота 13, 17

9 V/m

810
870
930

GSM 800/900
TETRA 800

28 V/m

IDEN 820
CDMA 850
LTE честотна лента 5
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Таблица 16. Електромагнитна устойчивост на wand (електронния стик) към близки полета от РЧ
безжични комуникационни устройства (следва)
Тестова честота
1720
1845
1970

Сервизна
GSM 1800

Ниво за съответствие
28 V/m

CDMA 1900
GSM 1900
DECT
LTE честотна лента 1, 3, 4, 25
UMTS

2450

Bluetooth ® 2.1

28 V/m

WLAN
802.11 b/g/n
RFID 2450
LTE честотна лента 7
5240
5500
5785

WLAN 802.11

9 V/m

a/n

17.3.

Защита на безжичното свързване

Таблица 17.

Информация за защита на безжично свързване на системата за програмиране

Технология

Телеметрия с индуктивна бобина

Радиочестота

Качество на

Изисква комуникация в близко поле (до

Няма влошаване на показателите на

връзката

2,54 cm (1 inch) с програмиращия wand

безжичната телеметрия, когато честотата на

(електронен стик).

грешките в битове е по-малка от или равна
на 0,1%. Разстоянието между programmer
(програматора) и wand (електронния стик)
трябва да е по-малко от 3,05 m (10 feet).

Стр. 137 – 26-0011-0617/0 (BUL)

Спецификации и указания на системата за програмиране
Таблица 17.

Информация за защита на безжично свързване на системата за програмиране (следва)

Технология
Сигурност

Телеметрия с индуктивна бобина

Радиочестота

Комуникацията на бобините изисква

За да сдвои wand (електронния стик) с

близко разполагане и приемане от

Bluetooth® с programmer (програматора),

пациента.

потребителят трябва да натисне бутона за
включване/изключване на wand
(електронния стик) и да избере
идентификатора на wand (електронния стик)
(отпечатан на wand (електронния стик)) от
екрана на programmer (програматора). След
сдвояване електронният стик създава
уникален ИД на сесията, което се изпраща
до външното устройство с помощта на
командите в приложението. Сесията се
опреснява при всяка нова връзка. Защитата
на Bluetooth® ще удостовери и шифрова
всяка сесия.

Разпоредба на FCC

47 CFR 15.209
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47 CFR част 15.247

Техническа поддръжка

Техническа поддръжка
За информация и съдействие при използването на или някой от аксесоарите се свържете с LivaNova®.

LivaNova USA, Inc.
100 Cyberonics Blvd
Houston, Texas 77058
USA

LivaNova Belgium NV
Ikaroslaan 83
B-1930 Zaventem
BELGIUM

Тел.:

+1 281 228 7330 (от целия свят)

+32 2 720 95 93

Факс:

+1 281 218 9332

+32 2 720 60 53

Уебсайт:

www.livanova.com

www.livanova.com

24-часова техническа поддръжка
Безплатен телефонен номер:

+1 866 882 8804 (САЩ/Канада)

Тел.:

+1 281 228 7330 (от целия свят)

Тел.:

+32 2 790 27 73 (Европа/EMMEA)

Съобщавайте на LivaNova и на местния регулаторен орган всички нежелани събития, свързани с
устройството.
Уебсайт на регулаторния орган
Австралия

https://www.tga.gov.au/

Канада

https://www.canada.ca/en/health-canada.html

Обединеното

https://www.gov.uk/government/organisations/medicines-and-healthcare-products-

кралство

regulatory-agency

ЕС

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

Стр. 139 – 26-0011-0617/0 (BUL)

