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Menu Tools 
Inhoud: 
 ? Knop (pagina 1) 
 Tools (Hulpmiddelen) (pagina 1) 
 Sessiegegevens (pagina 1) 
 Preferences (Voorkeuren) (pagina 2) 
 Customer Support (Klantondersteuning). Geeft contactinformatie voor Technische ondersteuningsvertegenwoordigers. Zie ook 

Technische ondersteuning (pagina 33). 
 Print Screen (Scherm afdrukken) (pagina 3) 
 Export Screen (Scherm exporteren) (pagina 3) 

? Toets 
De ?-toets opent een venster dat toegang biedt tot de helphandleiding. Toegang tot de helphandleiding krijgt u ook als u Tools 
(pagina 1) > Educational Materials > Help selecteert. 

Toegang via: Help -toets 

Tools 
Het menu Tools geeft toegang tot een aantal hulpmiddelen van de programmer, waaronder: 
 PSA. Opent de PSA-toepassing (niet ondersteund binnen deze softwaretoepassing). 
 Session Records (Sessiegegevens): 

- Session Records (Sessiegegevens). Opent gearchiveerde gegevens. 

- PDFs (pagina 2). Opent het venster PDFs om de rapporten te beheren die als PDF's op de harde schijf van de 
programmer zijn opgeslagen. 

 Educational materials (Educatieve materialen): 
- Help. Opent koppelingen naar de online Help voor alle ondersteunde apparaten. 

- Demos (Demo's). Opent apparaatdemonstraties. 

 Maintenance (Onderhoud). Opent hulpprogramma's voor het onderhoud van de programmer (alleen voor gebruik door 
personeel van St. Jude Medical). 

 Clinical Studies (Klinische studies). Opent informatie voor onderzoeken (niet ondersteund door monitors). 
 Preferences (pagina 2) (Voorkeuren). Opent de instellingen van het Merlin PCS™. 
 Customer Support (Klantondersteuning). Zie Technische ondersteuning (pagina 33). 
 Print Screen (Scherm afdrukken) (pagina 3) 
 Export Screen (pagina 3) (Scherm exporteren). Exporteert een beeld naar een USB-stick of diskettestation. 

Toegang via: menu Tools 

Session records (Sessiegegevens) 
Vanuit het venster Session Records (Sessiegegevens) kunt u gegevens bekijken die zijn verworven tijdens eerdere 
programmeersessies. 
 Aanwijzingen voor het bekijken van sessiegegevens die zijn opgeslagen op het Merlin™ PCS (pagina 1) 
 Aanwijzingen voor het bekijken van sessiegegevens op externe media (pagina 1) 

Toegang via: menu Tools > toets Session Records 

Aanwijzingen voor het bekijken van sessiegegevens die zijn opgeslagen op het Merlin PCS 
Gegevens die zijn verworven tijdens eerdere programmeersessies en zijn opgeslagen op het Merlin™ PCS worden kunnen als volgt 
worden bekeken: 

1. Selecteer Tools > Session Records. 

2. Selecteer een apparaat dat u wilt bekijken. 

Sessiegegevens kunnen worden gesorteerd op modelnummer, serienummer of patiëntnaam. Om de beschikbare gegevens te 
sorteren selecteert u een kolomtitel. 
Om alle opgeslagen sessiegegevens van het geselecteerde apparaat te kopiëren naar een extern opslagapparaat selecteert u de 
toets Export All (Alle exporteren). Volg de aanwijzingen in het venster om opmerkingen bij de sessiegegevens op te slaan. 

3. Selecteer een sessie die u wilt bekijken. 

Om een sessie te bekijken, selecteert u de sessiegegevens. Om de meest recente sessie te zien, selecteert u de toets Review 
Most Recent (Meest recente bekijken). 

4. Selecteer een bestand dat u wilt bekijken. 

De sessiebestandsinformatie wordt bovenaan het scherm weergegeven. Bekijk de opgeslagen sessiegegevens met behulp van 
standaard parameter- en diagnostische schermen. Zie voor het afdrukken van rapporten Menu Print (pagina 34) (Afdrukken). 

Aanwijzingen voor het bekijken van sessiegegevens op externe media 
Gegevens die zijn verworven tijdens eerdere programmeersessies en zijn opgeslagen op externe media kunnen als volgt worden 
bekeken: 
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1. Selecteer Tools > Session Records. 

2. Selecteer de toets Read Ext. Media (Extern medium lezen). 

3. Selecteer het opslagapparaat dat de sessiegegevens bevat. 

4. Selecteer een sessie die u wilt bekijken. 

Om alle opgeslagen sessiegegevens van de geselecteerde sessie te kopiëren vanaf een extern opslagapparaat, selecteert u de 
toets Copy to Merlin™ PCS (Kopiëren naar Merlin™ PCS). 

5. Selecteer een bestand dat u wilt bekijken. 

De sessiebestandsinformatie wordt bovenaan het scherm weergegeven. Bekijk de opgeslagen sessiegegevens met behulp van 
standaard parameter- en diagnostische schermen. Zie voor het afdrukken van rapporten Menu Print (pagina 34) (Afdrukken). 

PDF's 
Wanneer u een van de Print-toetsen selecteert om een rapport te maken, slaat de Merlin™ PCS-programmer het rapport altijd op als 
PDF (portable document file1). Dit bestand kan worden geëxporteerd naar een USB-stick die is aangesloten op een van de USB-
poorten van de programmer. U moet Adobe™ Acrobat™ Reader of Adobe Reader™ op uw pc installeren om de PDF2 te kunnen 
bekijken. 

Vanuit het venster PDFs kunt u het volgende doen: 
 Het aantal PDF's op de harde schijf van de programmer controleren dat niet geëxporteerd is. 
 Alle opgeslagen PDF's exporteren. 
 De meest recente PDF's exporteren (die in de laatste actuele sessie of demosessie zijn aangemaakt, inclusief uw huidige 

sessie). 
 Alle PDF's wissen. 

Wanneer u een van de Export-toetsen selecteert, verschijnt het scherm Export Data (Gegevens exporteren). De bestandsnaamgeving 
en opslag van de PDF's is als volgt: 
 Naam van de map: "Datum waarop PDF aangemaakt werd" 
 Naam van de submap: "Patient Name” (Patiëntnaam) (uitgelezen uit de patiëntgegevens) 
 Bestandsnaam: "Naam apparaat_Modelnummer apparaat_Serienummer apparaat_Naam rapport.pdf" 

Voorbeeld: In de map met de naam "2008-03-22” bevindt zich een submap "John Smith". In de submap bevindt zich een bestand 
met de titel "PromoteRF_3207-36_201399_TestResults.pdf", deze bevat de resultaten voor John Smith van 22/03/2008. 

Toegang via: menu Tools > Session Records > PDFs 

Preferences (Voorkeuren) 
In de vensters Preferences (Voorkeuren) kunt u het volgende voor de programmer instellen: 
 Datum en tijd 
 Taal op het scherm en voor de Helpfunctie 
 Notatie van datum, tijd en getallen 
 De frequentie van het ECG-notchfilter. De frequentie van het ECG notchfilter reduceert de ECG-interferentie die wordt 

veroorzaakt door de stroomtoevoer naar de programmer. Neem contact op met uw plaatselijke instantie om te informeren naar 
de frequentie van uw plaatselijke stroomvoorziening. 

 Audio Preferences (Audiovoorkeuren) (pagina 2) 
 Printer Preferences (Printervoorkeuren) (pagina 2) 

Toegang via: menu Tools > toets Preferences 

OPMERKING: Het is belangrijk dat de juiste datum en tijd worden ingesteld, omdat voor de diagnostische tests en andere 
functies van het apparaat gebruikt wordt gemaakt van de datum en tijd van de programmer. 

Audio Preferences (Audiovoorkeuren) 
Dit scherm bevat twee panelen: 
 General Audio (Algemene audio). Selecteer de On-toets om audio-signaal voor programmeractiviteit toe te staan. U kunt ook 

een volumeniveau selecteren. De Off-toets schakelt alle geluiden uit (behalve Charging Audio). 
 Charging Audio (Audio tijdens opladen; alleen bij tachycardie-apparaten). Selecteer de On-toets voor een audio-signaal 

wanneer de condensatoren zich opladen tijdens een programmeersessie. 

Toegang via: menu Tools > toets Preferences > tab Audio 

Printer Preferences (Printervoorkeuren) 
Wanneer u een van de Print-toetsen selecteert om een rapport te maken, slaat de Merlin™ PCS-programmer het rapport altijd op als 
PDF (portable document file3). Dit bestand kan worden geëxporteerd naar een USB-stick die is aangesloten op een van de USB-
poorten van de programmer. U moet Adobe™ Acrobat™ Reader of Adobe Reader™ op uw pc installeren om de PDF te kunnen 
bekijken. 

Selecteer Tools > Session Records > PDFs (pagina 2) om het aantal opgeslagen PDF's te bekijken en om PDF's te exporteren of te 
wissen. Dit venster bevat twee panelen: 

1 De programmer maakt geen PDF aan voor bevriezingen die worden afgedrukt vanuit het opstartscherm, real-time afdrukken of wanneer er momentopnamen van Session 
Records (Sessiegegevens) worden afgedrukt. 
2 Adobe, Acrobat en Adobe Reader zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated. 
3 De programmer maakt geen PDF aan voor bevriezingen die worden afgedrukt vanuit het opstartscherm, real-time afdrukken of wanneer er momentopnamen van Session 
Records (Sessiegegevens) worden afgedrukt. 
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 Selected Printer (Geselecteerde printer). U heeft drie keuzes: 
- PDF Only (Alleen PDF). Verzendt rapporten als een PDF (papierloos afdrukken) naar de harde schijf van de programmer, 

zonder papieren documenten. 

- Internal & PDF (Intern en PDF). Verzendt het rapport naar de interne printer van de programmer en maakt tegelijkertijd 
een PDF aan op de harde schijf. 

- External & PDF (Extern en PDF). Verzendt het rapport naar een externe USB-printer en maakt tegelijkertijd een PDF aan 
op de harde schijf. Voordat een rapport naar een externe printer kan worden verzonden, moet u de externe printer eerst 
aansluiten op een van de USB-poorten op de programmer. Zie voor meer informatie over het aansluiten van een externe 
printer de Merlin PCS Gebruikershandleiding. 

 Number of Paper Copies (Aantal papieren exemplaren). Hiermee selecteert u hoeveel rapporten er worden geprint door de 
interne of externe printer wanneer u op een Print-toets drukt. 

OPMERKING: Ondersteunde printers. Het Merlin PCS kan via verschillende laserjetprinters afdrukken. Neem contact op 
met uw St. Jude Medical vertegenwoordiger of Technische ondersteuning (pagina 33) voor een lijst van compatibele 
printers. 

Toegang via: menu Tools > Preferences > tab Printer 

Print Screen (Scherm afdrukken) 
De toets Print Screen (Scherm afdrukken) maakt een print van wat zichtbaar is op het huidige scherm. Om het beeld naar een 
externe printer te verzenden gaat u naar het menu Tools > Preferences > tab Printer en selecteert u de toets External. 

Deze functie maakt geen PDF aan. 

Zie voor meer informatie over afdrukken Menu Print (pagina 34) (Afdrukken). 

Toegang via: menu Tools > Print Screen 

Export Screen (Scherm exporteren) 
Via de toets Export Screen wordt het venster Export Data (pagina 31) (Gegevens exporteren) geopend, waarmee u het huidige 
scherm kunt opslaan als een elektronisch bestand (.png) en kunt verzenden naar een opslagmedium (diskettestation of USB-stick) 
dat is aangesloten op een van de USB-poorten van de programmer. Het Merlin™ PCS detecteert alle aangesloten apparaten en 
vraagt u een apparaat te selecteren om de gegevens op te ontvangen. 

Toegang via: menu Tools > scherm Export 

Rhythm Display (Hartritmeweergave) 
Inhoud: 
 Hartritmeweergave (pagina 3) 
 ECG (pagina 3) 
 Markers (pagina 6) 
 EGM (pagina 6) 
 Instructies Instellen van hartritmeweergave (pagina 6) 
 Weergave aanpassen (pagina 7) 
 ECG Configuration (ECG-configuratie) (pagina 7) 
 EGM Configuration (ECG-configuratie) (pagina 7) 
 Capture bevriezen (pagina 7) 

Rhythm Display (Hartritmeweergave) 
In de hartritmeweergave in het Hoofdprogrammeringsvenster (pagina 33) worden maximaal vijf kanalen gelijktijdig weergegeven die 
apart geconfigureerd, geherpositioneerd en aangepast kunnen worden. U kunt de weergave ook bevriezen of afdrukken in real-time. 

In de Rhythm Display kunnen drie types golfvormen worden getoond: 
 ECG (pagina 4) (elektrocardiogram) 
 Markers (pagina 4) 
 EGM (pagina 6) (subcutaan elektrogram) 

De bedieningen voor de hartritmeweergave zijn o.a: 

 

Labels van kanaalconfiguratie, die de bron identificeren die op elk kanaal wordt weergegeven 

 

De toets Weergave aanpassen (pagina 7) 

 

De toets Capture bevriezen (pagina 7) 

 

Zie aanwijzingen voor set-up van de hartritmeweergave (pagina 6). 
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ECG 
De hartritmeweergave kan maximaal vijf ECG-afleidingen tegelijk weergeven uit zeven mogelijke ECG-vectoren. Selecteer de toets 
Weergave aanpassen (pagina 7) om de bron en configuratie van de ECG-golfvorm te selecteren. 

Een gebruikelijke ECG-set-up wordt weergegeven in de gebruikershandleiding van het Merlin™ PCS. Zie ECG-configuratie (pagina 
7). 

Markers 
Markers zijn symbolen waarmee gebeurtenissen, intervallen, refractaire periodes en algoritmeactiviteit worden aangegeven. 

U kunt markers kiezen als één van de vijf golfvormen. Markers kunnen vanuit het venster Adjust Display (pagina 7) worden 
geconfigureerd als: 
 Basic (Basis). Basic Event Markers (pagina 4) (Basisgebeurtenismarkers) verschijnen langs een tijdslijn. 
 Full (Volledig). Behalve de basisgebeurtenismarkers verschijnen de activiteits- en ruismarkers (pagina 4) en intervalmarkers en 

markers van refractaire perioden (pagina 5). 

De volgende markers verschijnen altijd bij zowel de configuratie Basic als Full: 
 Programmercommunicatiemarkers (pagina 5) 
 Markers voor golfvormkanalen (pagina 6) 

Basisgebeurtenismarkers 

Tabel 1. Basisgebeurtenismarkers 

Marker Beschrijving Voorbeeld 

Ingang AF Ingang AF AF-markers worden alleen weergegeven in opgeslagen 
EGM's en niet in de real-time weergave. 

 

In AF AF bezig 

Uitgang AF Uitgang AF 

T Geregistreerd interval: Tachycardie 

 

B Geregistreerd interval: Bradycardie 

A of P Geregistreerd interval: Asystolie of Pauze 

VS Ventriculaire waargenomen gebeurtenis 

Uitgang episode Uitgang episode 

Tachycardie Diagnose tachy-episode Als een gebeurtenis EGM-opslag triggert, verschijnt er 
een verticale balk met een “Trigger”-vlag op het 
triggerpunt. 

 
De marker van een door de patiënt geactiveerde of 
symptoomepisode wordt alleen weergegeven in 
opgeslagen EGM's en niet in de real-time weergave. 

Bradycardie Diagnose brady-episode 

Asystolie of Pauze Diagnose van asystolie- or pauze-episode 
Door patiënt geactiveerd 
of symptoom 

Opslag van door patiënt geactiveerd of 
symptoom-EGM 

BAQ onderdrukking of 
Bigeminie 

Diagnose onderdrukt vanwege bigeminaal ritme  

DISC onderdrukken of 
SVT 

Diagnose onderdrukt 

– Niet-geregistreerd interval (streepje) 

 

Activiteits- en ruismarkers 

Tabel 2. Activiteits- en ruismarkers 

Markers Beschrijving Voorbeeld 

ACT of Act. Activiteitssensormarker  
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Tabel 2. Activiteits- en ruismarkers 

Markers Beschrijving Voorbeeld 

Act., Ruis4 Activiteit en ruisrespons bezig 
Act., 
Ruisherstel5 

Activiteit en ruisresponsherstel 

Ingang ruis Ingang ruisrespons 

Noise Ruisrespons bezig 

Ruisherstel Ruisresponsherstel  
Uitgang ruis Uitgang ruisrespons 

 
 

Markers van intervallen en refractaire perioden 
De markers voor intervallen en refractaire perioden worden weergegeven in het volgende diagram. Deze markers zijn alleen 
beschikbaar in configuraties met volledige markers. 

Figuur 1. Markers van intervallen en refractaire perioden 

 

1.  Refractaire periode (lijn) 
2.  R-R-interval 

 

Programmercommunicatiemarkers 

Tabel 3. Programmercommunicatiemarkers 

Marker Beschrijving Voorbeeld 

Geprogrammeerd Programmering van het apparaat De marker is een verticale balk met een vlag. 

 

Interrogating Ondervraging van het apparaat 

4 Alleen beschikbaar bij Confirm Rx hartmonitors. 
5 Alleen beschikbaar bij Confirm Rx hartmonitors. 

5 
 
 

                                                                 



 

Tabel 3. Programmercommunicatiemarkers 

Marker Beschrijving Voorbeeld 

 
 

Markers voor golfvormkanalen 

Tabel 4. Markers voor golfvormkanalen 

Marker Beschrijving Voorbeeld 

[New Configuration] De ECG- of EGM-kanaalconfiguratie is veranderd 

 

 

+ Versterking Een verhoging van de versterkingsinstelling 

- Versterking Een verlaging van de versterkingsinstelling 

Dynamisch bereik Een verandering in het dynamische bereik 

 

EGM 
EGM's (elektrogrammen) tonen de elektrische activiteit van het hart zoals die wordt waargenomen door het apparaat. De vorm en 
afmeting van de golfvorm zijn afhankelijk van de beschikbare EGM-configuratie (pagina 7) en de instelling van Gain (Versterking). 

De hartritmeweergave kan maximaal drie EGM-golfvormen tegelijk weergeven in verschillende configuraties. Selecteer de toets 
Weergave aanpassen (pagina 7) om de bron, configuratie en versterking van de golfvorm te selecteren, evenals het ECG-filter. 

Wanneer Episodes ophalen bezig is bij een Confirm Rx™ apparaat, wordt de EGM-weergave onderbroken. De weergave start 
automatisch weer op zodra Episodes ophalen voltooid is. 

Instructies Instellen van Rhythm Display (hartritmeweergave) 
1. Selecteer de knop Weergave aanpassen rechts van de hartritmeweergave. 

Het venster Adjust Display (pagina 7) (Weergave aanpassen) verschijnt. 

2. Ga naar positie 1. 

3. Selecteer de bron (Source) die u wilt zien in positie 1 (ECG (pagina 4), EGM (pagina 6), Markers (pagina 4), of Off). 

De programmer selecteert een standaardconfiguratie voor de bron. 

4. Selecteer de Configuratie-toets. 

Als u ECG of EGM selecteert als Source, wordt het venster ECG Configuration (pagina 7) (ECG-configuratie) of EGM 
Configuration (pagina 7) (EGM-configuratie) geopend. Als u Markers (pagina 4) kiest, selecteert u de toets Basic (Basis) of Full 
(Volledig). 

5. Kies de configuratie. 

6. Kies de instelling van Gain (Versterking). 

De standaardinstelling voor elke Gain-besturing is Auto (Automatisch). 

7. Herhaal deze stappen voor de resterende golfvormen. 

8. Om de standaard doorloopsnelheid te veranderen, selecteert u de toets Sweep Speed en kiest u een snelheid. 

9. Om een EGM te inverteren, selecteert u de toets Invert EGM 6(EGM inverteren). 

10. Om het ECG-filter in te stellen (om elektromagnetische storing te verminderen) selecteert u de toets ECG Filter. 

6 Alleen beschikbaar bij Confirm Rx hartmonitors. 
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11. Om de instellingen voor Auto Gain te vernieuwen, selecteert u de toets Update Auto Gains (Automatische versterking 
bijwerken). 

OPMERKING: De instellingen voor de hartritmeweergave voor monitors worden opgeslagen in de programmer. Dezelfde 
instellingen worden gebruikt voor de volgende monitorsessie, totdat u de hartritmeweergave weer aanpast. 

Adjust Display (Weergave aanpassen) 
Vanuit het venster Adjust Display (Weergave aanpassen) kunt u het volgende veranderen: 
 Source (Bron) voor elke golfvorm in het venster Rhythm Display (Hartritmeweergave) (ECG (pagina 4), Markers (pagina 4) of 

EGM (pagina 6)) 
 Configuratie van de golfvorm 
 Versterking om de hoogte van de golfvorm aan te passen. De standaardinstelling is Auto (Automatisch). 
 Sweep Speed (Doorloopsnelheid) 
 ECG Filter om elektromagnetische storing te reduceren 
 EGM’s inverteren7 om de pieken van de EGM te inverteren. 

Tevens zijn de volgende toetsen beschikbaar: 
 Update AutoGains. Herberekent de versterking van de golfvormen die momenteel worden weergegeven in het Rhythm Display 

en die zijn ingesteld op Auto. 
 ? Marker Help. Zie Markers (pagina 4). 

Zie ook: 
 ECG Configuration (ECG-configuratie) (pagina 7) 
 EGM Configuration (ECG-configuratie) (pagina 7) 
 Instructies Instellen van hartritmeweergave (pagina 6) 

Toegang via: Rhythm Display > toets of venster Adjust Display 

ECG Configuration (ECG-configuratie) 
In het venster ECG Configuration wordt de ECG-vector op de hartritmeweergave (pagina 3) gewijzigd. Zie ECG (pagina 4) voor een 
gebruikelijke ECG-setup. 

Om de ECG-vectoren te gebruiken selecteert u de volgende elektrodes: 
 I. L(+) – R(-) 
 II. F(+) – L(-) 
 III. F(+) – R(-) 
 aVR. R(+) – L(-) + F(-) 
 aVL. L(+) – R(-) + F(-) 
 aVF. F(+) – R(-) + L(-) 
 Chest. C 

Toegang via: Adjust Display > toets Configuration 

EGM Configuration (ECG-configuratie) 
In het venster EGM Configuration wordt de EGM-bron op de ritmeweergave (pagina 3) gewijzigd. De volgende EGM-configuraties zijn 
beschikbaar, afhankelijk van het apparaat: 
 VEGM. De ventriculaire EGM met een can-tot-headervector. 
 ZOOM8. De VEGM-configuratie met 3x amplificatie. 
 VSENSE. Een gefilterde VEGM-configuratie die wordt gebruikt voor waarneming. 
 ASC9. Dit is de waarnemingsdrempel die bepaald wordt door het algoritme voor automatisch gevoeligheidscontrole. 

Toegang via: Adjust Display > toets Configuration 

Freeze Capture 
Bij SJM Confirm™ hartmonitors registreert de bevriezingstoets de meest recente 64 sec. van de golfvorm en toont de gegevens in 
het venster Freeze Captures (Captures bevriezen). Nadat u het venster Capture bevriezen heeft gesloten, worden alleen de meest 
recente 16 seconden van de golfvormgegevens opgeslagen. De capture Presenting Rhythm (pagina 8) (Eigen hartritme) en 
maximaal 49 van de meest recente capturebevriezingen worden opgeslagen. 

Bij Confirm Rx™ hartmonitors registreert de bevriezingstoets de meest recente 30 sec. van de golfvorm en toont de gegevens in het 
venster Freeze Captures (Captures bevriezen). De meest recente 15 seconden van de golfvormgegevens worden opgeslagen, en u 
kunt maximaal 6 van de meest recente bevriezingscaptures zien in één sessierecord. 

De regelingen in het venster Capture bevriezen zijn onder andere: 
 Toets Adjust Channels10 (Kanalen aanpassen). Past de kenmerken van het venster Capture bevriezen aan. Bij Confirm Rx 

hartmonitors worden deze aanpassingen verricht door middel van de EGM-configuratie. 
 Toets Update AutoGains (Aut. versterkingen bijwerken). Herberekent de versterking van de golfvormen die momenteel worden 

weergegeven in het venster Capture bevriezen en die zijn ingesteld op Auto. 
 Toets Center Vertical11 (Verticaal centreren). Centreert de golfvormen die momenteel worden weergegeven in het venster 

Capture bevriezen 

7 Alleen beschikbaar bij Confirm Rx hartmonitors. 
8 Alleen beschikbaar in SJM Confirm hartmonitors. 
9 Alleen beschikbaar in SJM Confirm hartmonitors. 
10 Alleen beschikbaar in SJM Confirm hartmonitors. 
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 Toets Sweep Speed (Doorloopsnelheid) 
 Toets Show Calipers (Schuifmaat tonen). Laat een schuifmaat zien die verplaatst kan worden met knoppen om tijdmetingen 

voor een gedeelte van de bevroren golfvorm weer te geven. 
 Toets Hide Calipers (Schuifmaat verbergen). Wisselt af met de toets Show Calipers 
 Toets Reset Calipers (Schuifmaat resetten). Zet de schuifmaten terug in hun standaardposities 
 Toets Print (Afdrukken). Drukt de kanaalinformatie af en het gedeelte van de bevroren golfvormgegevens dat weergegeven is in 

het venster Capture bevriezen. De hoeveelheid EGM-gegevens die wordt afgedrukt wordt bepaald door de instelling van Sweep 
Speed (Doorloopsnelheid). 

 Scroltoetsen 
 Toets Restore Channels (Kanalen herstellen). Hiermee worden de verborgen golfvormen hersteld. 

Selecteer de toets Select for Printing (Selecteren voor afdrukken) om de meest recente 16 seconden van de bevroren capture af te 
drukken aan het einde van de sessie. 

Zie ook Wrap-up™ Overzicht (pagina 31). 

Toegang via: toets Bevriezen 

Eigen hartritme 
De bevroren capture met het label “Presenting Rhythm” (Eigen hartritme) omvat maximaal 16 seconden golfvormgegevens die zijn 
vastgelegd onmiddellijk na de initiële ondervraging van het apparaat. U kunt het Presenting Rhythm bekijken in het venster Capture 
bevriezen (pagina 7). 

Toegang via: toets Bevriezen 

Adjust Channels (Kanalen aanpassen) 
U kunt bepaalde kenmerken van het venster Capture bevriezen aanpassen. Deze kenmerken zijn onder meer: 
 Weergave12 of toets Restore Channels13 (Kanalen herstellen). Toont of verbergt elk kanaal 
 Configuration (Configuratie). Geeft de bron weer die op elk kanaal wordt getoond. U kunt de Markers (pagina 4) instellen op 

basis of volledig. 
 Gain-toetsen. Past de omvang van elke golfvorm aan 
 Toets Sweep Speed (Doorloopsnelheid) 
 ? Help-toets voor markers. Zie Markers (pagina 4). 
 Toets Invert EGM (EGM inverteren)14 
 Toets ECG Filter (ECG-filter). Verlaagt de elektromagnetische interferentie. 

Toegang via: toets Freeze > Venster Freeze Capture 
 

11 Alleen beschikbaar in SJM Confirm hartmonitors. 
12 Alleen beschikbaar in SJM Confirm hartmonitors. 
13 Alleen beschikbaar bij Confirm Rx hartmonitors. 
14 Alleen beschikbaar bij Confirm Rx hartmonitors. 
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Scherm FastPath™ Summary 
Inhoud: 
 FastPath™ samenvatting (pagina 9) 
 Waarschuwingen (pagina 9) 
 Patiëntinformatie (pagina 9) 
 Opmerking (pagina 10) 

FastPath™ samenvatting 
Selecteer een willekeurige toets in het venster FastPath™ Summary voor meer informatie. 
 Waarschuwingen (pagina 9). Opent een lijst met toestanden die gecontroleerd moeten worden. 
 Battery Status (Batterijstatus). Toont de geschatte levensduur en een statusbalk van de batterijcapaciteit bij SJM Confirm™ 

hartmonitors. U kunt de meting van de batterijspanning opvragen vanuit het venster Real-Time Measurements (pagina 17) 
(Real-time metingen). 
Toont de geschatte batterijcapaciteit in Confirm Rx™ hartmonitors. 

 Parameters. Toont de instellingen van parameters. Bij SJM Confirm™ hartmonitors wordt met deze toets het venster Monitor 
Settings (pagina 19) (Monitorinstellingen) geopend. Bij Confirm Rx hartmonitors wordt met deze toets het venster Parameters 
Workspace (Parameterwerkgebied) geopend. 

 EGM Count15 (Aantal EGM's). Geeft een samenvatting van EGM's en het percentage EGM-opslagruimte die nog resteert in het 
apparaat. Bij de SJM Confirm Model DM2102 wordt met deze toets het venster Episode Statistics (pagina 12) 
(Episodestatistieken) geopend. Bij de SJM Confirm Model DM2100 wordt met deze toets het venster EGMs Directory (pagina 
11) (Lijst van EGM's) geopend. Zie ook Episodebeschrijving (pagina 13). 

 Episode Count16 (Aantal episoden). Geeft een samenvatting van gedetecteerde episodes. Er verschijnt een waarschuwing als 
episodegegevens moeten worden gewist. Opent het venster Episodes Directory (pagina 11) (Lijst van episodes). 

 AF Burden (AF-belasting). Toont een trend van de diagnostische gegevens van AF Burden. Opent het venster AF Diagnostics 
(pagina 15) (AF diagnostische gegevens). 

 Testresultaten17. Toont de signaalamplitudemetingen van de huidige en de laatste sessie, en de datum van de laatste sessie bij 
SJM Confirm hartmonitors. Opent het venster Real-Time Measurements (pagina 17) (Real-time metingen). 

 Sense Test Results18 (Testresultaten waarnemen). Toont de meest recente R-golfmeting en de datum waarop de meting werd 
gedaan bij Confirm Rx hartmonitors. Opent het venster R-Wave Amplitude Measurement (pagina 17) (R-golf amplitudemeting). 

 Ventricular Heart Rate Histogram (Ventriculaire hartfrequentiehistogram). Toont het ventriculaire hartfrequentiehistogram. 
Opent het venster Heart Rate (pagina 15) (Hartfrequentie). 

 End Session (Sessie beëindigen). Opent een venster om rapporten (pagina 34) die niet zijn afgedrukt af te drukken en de 
sessie te eindigen. 

 Toets Print (Afdrukken). Hiermee wordt een samenvattingsrapport afgedrukt dat alle informatie van het samenvattingsscherm 
bevat. 

Toegang via: toets FastPath Summary 

Waarschuwingen 
Het venster Alerts (Waarschuwingen) geeft de lijst van condities die in de huidige sessie zijn gedetecteerd. De lijst bevat toetsen 
waarmee u gerelateerde vensters kunt openen. Bij SJM Confirm hartmonitors worden waarschuwingen die niet bekeken zijn 
weergegeven met een rood lettertype en een rode rand om het waarschuwingsvak; waarschuwingen die wel bekeken zijn worden in 
het zwart weergegeven met een groene rand om het waarschuwingsvak. 

Bij Confirm Rx hartmonitors komt de rand van het waarschuwingsvak overeen met het type waarschuwing dat is gedetecteerd. Rode 
randen zijn bedoeld voor apparaatwaarschuwingen, gele randen voor klinische waarschuwingen en blauwe randen voor informatieve 
waarschuwingen. 

Toegang via: toets FastPath Summary 

Patiëntinformatie 
Het venster Patient Information (Informatie over de patiënt) geeft informatie over het apparaat weer; hier kunt u verdere gegevens 
opslaan in het geheugen van het apparaat. Bij Confirm Rx™ hartmonitors kunt u van hieruit ook de Reason for Monitoring (pagina 
10) (Reden voor bewaking) zien. 

Er zijn twee types patiëntinformatietoetsen: 
 Parametervorm. Een lijst van beschikbare instellingen. 
 Gegevensinvoer. Typ informatie met ofwel het toetsenbord op het scherm (pagina 10), dat verschijnt wanneer u een 

gegevensinvoertoets selecteert, of met een USB-toetsenbord dat is aangesloten op een van de USB-poorten. Op 
gegevensinvoertoetsen staat het symbool van een toetsenbord weergegeven. 

Toegang via: Hoofdprogrammeringsvenster 

15 Alleen beschikbaar in SJM Confirm hartmonitors. 
16 Alleen beschikbaar bij Confirm Rx hartmonitors. 
17 Alleen beschikbaar in SJM Confirm hartmonitors. 
18 Alleen beschikbaar bij Confirm Rx hartmonitors. 
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Nieuw apparaat  
Wanneer u een Confirm Rx hartmonitor voor het eerst ondervraagt, verschijnt het venster New Device19 (Nieuw apparaat). Gebruik 
de tabbladen van dit venster om de reden voor bewaking en andere vereiste informatie in te voeren. Tot de selecties voor de reden 
van bewaking behoren de volgende: 
 Syncope 
 Beroerten 
 Hartkloppingen 
 Ventriculaire tachycardie 
 Vermoede AF 
 Post-AF ablatie 
 AF-management 
 Cryptogene beroerte 
 Overige 

Bepaalde apparaatparameters worden automatisch geprogrammeerd op basis van uw selectie van de reden voor bewaking en de 
geboortedatum van de patiënt. Het gaat o.a. om de volgende parameters: 
 AF Duration (AF Duur) 
 AF EGM Trigger Priority (AF EGM-triggerprioriteit) 
 Pause EGM Trigger Priority (Pauze EGM-triggerprioriteit) 
 Tachy EGM Trigger Priority (Tachy EGM-triggerprioriteit) 
 Brady EGM Trigger Priority (Brady EGM-triggerprioriteit)  

U kunt de reden voor bewaking en de apparaatparameters op elk gewenst moment veranderen. 

Toegang via: Hoofdprogrammeringsvenster 

Note (Opmerking) 
In het venster Note (Opmerking) kunt u extra informatie over de patiënt invoeren. Wanneer u het vakje Highlight At Every Follow-up 
(Markeren bij elke follow-up) selecteert, wordt het potloodpictogram op het hoofdprogrammeringsvenster gemarkeerd en verschijnt 
de informatie als een waarschuwing bij de volgende programmeersessie. 

Toegang via: Hoofdprogrammeringsvenster 

On-Screen Keyboard (Toetsenbord op het scherm) 
Gebruik het toetsenbord op het scherm voor het invoeren van gegevens. 
 Special Char key (toets Speciale tekens). Selecteer de toets Special Char (Speciale tekens) en selecteer vervolgens een andere 

toets om het speciale teken weer te geven (in groen gelabeld op de toets). 
 Inactieve toetsen. Inactieve toetsen betekenen dat het apparaat het teken niet ondersteunt. 
 Herhaaltoetsen. De meeste toetsen op het toetsenbord op het scherm worden niet herhaald ingevoerd wanneer ze ingedrukt 

gehouden worden. Uitzonderingen hierop vormen de pijltoetsen, de spatietoets, de Enter-toets en de Backspace-toets. 
 Extern toetsenbord. U kunt een extern toetsenbord gebruiken dat via een van de USB-poorten aangesloten is op de 

programmer. Beide toetsenborden kunnen tegelijkertijd worden gebruikt. 
 

19 Alleen beschikbaar bij Confirm Rx hartmonitors. 
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Episodes 
Bij SJM Confirm™ hartmonitors wordt met de toets Episodes een venster geopend met de: 
 EGMs Directory (Lijst van EGM's) (pagina 11) 
 Episode Statistics (Episodestatistieken) (pagina 12) 

Bij Confirm™ hartmonitors wordt met de toets Episodes een venster geopend met de: 
 Episodes Directory (Lijst van episodes) (pagina 11) 
 Episode Statistics (Episodestatistieken) (pagina 12) 

Zie ook: 
 Episodebeschrijving (pagina 13) 

Toegang via: Toets Episodes 

 EGMs Directory (Lijst van EGM's) 
Het venster EGMs geeft een lijst van alle EGM's die geregistreerd zijn door het apparaat sinds de diagnostische gegevens voor het 
laatst werden gewist, de datum van de laatste programmeersessie, de datum van de laatste ondervraging van het apparaat en de 
datum waarop de diagnostische gegevens voor het laatst zijn gewist. Elk item in de lijst is een toets waarmee u een Episode Detail-
venster kunt openen. 

Vanuit het venster EGMs kunt u: 
 Een EGM bekijken. Selecteer een EGM uit de lijst. Elke EGM in de lijst is een toets waarmee u het Episode Detail-venster 

(pagina 12) kunt openen. 
 De directory sorteren. Selecteer een kolomtitel. 
 De lijst bijwerken. Selecteer de toets Update Directory (Lijst bijwerken) om gegevens op te vragen van het apparaat en de 

weergegeven gegevens bij te werken. Zie EGM's ophalen uit het apparaat (pagina 13). 
 EGM's afdrukken (pagina 12). Selecteer de toets Print Selected (Geselecteerde elementen afdrukken) om een gedetailleerd 

rapport af te drukken voor EGM's die geselecteerd zijn om te worden afgedrukt. 

Wanneer een EGM in de SJM Confirm™ Patient Activator (PA) wordt geladen, wordt dit getoond in de kolom Uploaded to PA (In PA 
geladen). 

De kolom Status geeft opgeslagen EGM's weer die zijn opgevraagd uit het apparaat. Telkens wanneer een EGM is opgevraagd, 
verschijnt het pictogram EGM Retrieved (EGM opgevraagd). 

Zie ook: 
 EGM Trigger Priority (EGM-triggerprioriteit) (pagina 27) 
 Episodes and Stored EGMs (Episoden en opgeslagen EGM's) (pagina 13) 
 Diagnostische gegevens wissen (pagina 31) 
 Retrieve EGMs from the Device (EGM's ophalen uit apparaat) (pagina 13) 
 Episodebeschrijving (pagina 13) 

Beschikbaar bij: SJM Confirm™ hartmonitors 

Toegang via: toets Episodes > venster EGMs 

Episodes Directory (Lijst van episodes)  
In het venster Episodes wordt een lijst van de episodes gegeven die zijn gedetecteerd door het apparaat sinds de episodegegevens 
voor het laatst werden gewist. Het geeft ook de datum van de laatste programmeersessie, de datum waarop de episodegegevens voor 
het laatst gelezen en gewist werden, en de datum van de laatste sessie op afstand voor Confirm Rx hartmonitors. Standaard laat het 
venster alle episodes zien met SEGM’s sinds de laatste programmersessie. Episodes zonder SEGM’s kunnen bekeken worden door 
het selectievakje Include All (old and non-EGM) (Alle (oude en niet-EGM) opnemen) aan te vinken. Elk item in de lijst is een toets 
waarmee u een Episode Detail-venster kunt openen. 

Vanuit het venster Episodes kunt u: 
 Een episode bekijken. Selecteer een episode uit de lijst. Elke episode in de lijst is een toets waarmee u het venster Episode 

Detail (pagina 12) kunt openen. 
 De directory sorteren. Selecteer een kolomtitel. 
 De lijst bijwerken. Selecteer de toets Update Directory (Lijst bijwerken) om gegevens op te vragen van het apparaat en de 

weergegeven gegevens bij te werken.  
 Episodes afdrukken. Selecteer de toets Print Selected (Geselecteerde elementen afdrukken) om een gedetailleerd rapport af te 

drukken voor episodes die geselecteerd zijn om te worden afgedrukt. 

In de kolom Additional Information (Aanvullende informatie) wordt verdere informatie over een episode gegeven. Welke aanvullende 
informatie gegeven wordt, hangt af van het type episode. 

In de kolom Uploaded to Merlin.net (Geladen in Merlin.net) staat of de betreffende episode in Merlin.net geladen is. 

De kolom Status geeft opgeslagen EGM's weer die zijn opgevraagd uit het apparaat. Telkens wanneer een EGM is opgevraagd, 
verschijnt het pictogram EGM Retrieved (EGM opgevraagd). 

Zie ook: 
 Episodes and Stored EGMs (Episoden en opgeslagen EGM's) (pagina 13) 
 Diagnostische gegevens wissen (pagina 31) 
 Episodebeschrijving (pagina 13) 

Beschikbaar bij: Confirm Rx™ hartmonitors 
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Toegang via: toets Episodes > venster Episodes 

Episode Statistics (Episodestatistieken) 
In het venster Episode Statistics (Episodestatistieken) staan de statistische gegevens voor alle episodes die door het apparaat zijn 
geregistreerd sinds de episodes en opgeslagen EGM's voor het laatst werden gewist, het aantal onderdrukte VT-diagnoses vanwege 
het kwalificerende element van bigeminaal ritme en hartritmediscriminators, de datum van de laatste programmeersessie, de datum 
waarop episodegegevens voor het laatst werden gelezen en de datum waarop episodes en opgeslagen EGM's voor het laatst werden 
gewist. 

Bij Confirm Rx hartmonitors wordt in het venster Episode Statistics (Episodestatistieken) ook het tijdstempel van de laatste sessie op 
afstand gegeven. 

Vanuit het venster Episode Statistics (Episodestatistieken) kunt u: 
 Episodes bekijken. Selecteer een episodetype in de lijst om het Episode Detail-venster (pagina 12) te openen voor de meest 

recente episode van dat type. 

Zie ook: 
 Waarschuwingen (pagina 9) 
 Episodes and Stored EGMs (Episoden en opgeslagen EGM's) (pagina 13) 
 Diagnostische gegevens wissen (pagina 31) 
 Retrieve EGMs from the Device (EGM's ophalen uit apparaat) (pagina 13) 
 Print EGMs (EGM's afdrukken) (pagina 12) 
 Episodebeschrijving (pagina 13) 

Toegang via: toets Episodes > venster Episode Statistics 

Print EGMs (EGM's afdrukken) 
U kunt afdrukken van uit het venster EGMs Directory (pagina 11) (toets Print Selected (Geselecteerde elementen afdrukken)), vanuit 
het Episode Detail-venster (pagina 12) (toets Print (Afdrukken)), vanuit het venster Wrap-up™ Overview (pagina 31) (toets Print 
Reports (Rapporten afdrukken)), en vanuit het Print Menu (pagina 34) (menu Afdrukken). 

Om alle episodes of EGM's af te drukken, selecteer de toets Select All for Printing (Alle elementen selecteren voor afdrukken) vanuit 
de lijst van episodes of EGM’s. Om individuele episodes of EGMs af te drukken terwijl u de lijst bekijkt, selecteert u de toets Print 
Selected (Geselecteerde elementen afdrukken). De episode of EGMs kunnen ook later worden afgedrukt vanuit het venster Wrap-Up 
Overview (Wrap-up overzicht). 

Om een afzonderlijke episode of EGM af te drukken: 

1. Selecteer de episode of EGM in de lijst. 

De toets Select for Printing (Selecteren voor afdrukken) is standaard niet geselecteerd. 

2. Sluit de episode of EGM om terug te keren naar de lijst van episodes of EGM’s. 

3. Om de episode of EGM onmiddellijk af te drukken, selecteer de toets Print Selected (Geselecteerde elementen afdrukken). 

Als de episode of EGM niet wordt afgedrukt vanuit het venster met de lijst van episodes of EGM’s, wordt hij opgeslagen in de 
afdrukwachtrij. 

Toegang via: toets Episodes > venster Episodes of EGM's > toets Geselecteerde elementen afdrukken 

Episodegegevens 
Het Episode Detail-venster toont de EGM (pagina 6) en Markers (pagina 4)-gegevens die aan de geregistreerde episode voorafgaan 
en erop volgen. 

Het venster Episode Details bevat ook de: 
 Datum, tijd en type van de episode 
 Duur van de episode 
 Schuifmaatbedieningen 

- Toets Show Calipers (Schuifmaat tonen). Laat een schuifmaat zien die met knoppen kan worden verplaatst om 
tijdmetingen weer te geven. 

- Toets Hide Calipers (Schuifmaat verbergen). Wisselt af met de toets Show Calipers 

- Toets Reset Calipers (Schuifmaat resetten). Zet de schuifmaten terug in hun standaardposities. 

 Scroltoetsen 
 Toets Sweep Speed (Doorloopsnelheid) 
 Toets Adjust Channels (Kanalen aanpassen) 
 Toets Update Auto Gains (Aut. versterkingen bijwerken). Herberekent de versterking voor elk bron waarvoor Auto is 

geselecteerd. Deze knop is beschikbaar als minstens één van de weergegeven bronnen is ingesteld op Auto gain (Aut. 
versterking). 

 Toets Select for Printing (Selecteren voor afdrukken). De EGM wordt opgeslagen om te worden afgedrukt met het Wrap-up 
samenvattingsrapport. 

 Bedieningen Vorige/Volgende. Toont de vorige of volgende EGM. 
 Toets Print (Afdrukken) 
Toegang via: toets Episodes > venster EGM's > toets Specific EGM 
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Adjust Channels (Kanalen aanpassen) 
U kunt bepaalde kenmerken van het Episode Detail-venster (pagina 12) aanpassen. Deze kenmerken zijn onder meer: 
 Weergavetoets. Toont of verbergt elk kanaal 
 Configuratie van de markers. Geeft de basis- of volledige markers weer 
 Gain-toetsen. Past de omvang van elke golfvorm aan 
 Toets Sweep Speed (Doorloopsnelheid) 
 ? Help-toets voor markers. Zie Markers (pagina 4) 

Toegang via: toets Episodes > venster EGM's > toets Specific EGM 

Retrieve EGMs from the Device (EGM's ophalen uit apparaat) 
Het apparaat slaat EGM's op volgens geprogrammeerde criteria (zie Episode-instellingen (pagina 27)) en zendt ze naar de 
programmer. Het opvragen van opgeslagen EGM's begint na de initiële ondervraging. EGM's worden opgehaald te beginnen met de 
meest recente, en gaat vervolgens door tot de oudste EGM is opgehaald. EGM's worden opgehaald op de "achtergrond", wat wil 
zeggen dat de real-time ECG en markers actief zijn en beperkte navigatie- en telemetriehandelingen normaal functioneren. 

Het ophalen op de achtergrond van EGM's wordt gepauzeerd als: 
 Telemetrie verloren gaat 
 Er een andere telemetriehandeling, zoals het opvragen van gemeten gegevens, wordt uitgevoerd 
 Handmatig ophalen van EGM's wordt gestart 

Het ophalen op de achtergrond van EGM's gaat door nadat de andere telemetriehandelingen zijn voltooid. Uiteindelijk worden bij het 
ophalen op de achtergrond van EGM's alle EGM's van het apparaat opgehaald. Als het ophalen op de achtergrond is voltooid: 
 Wordt afdrukken vanuit de map EGM's mogelijk 
 Kunnen er parameters worden geprogrammeerd 
 Worden de functies van Wrap-Up Overview en het menu Print (Afdrukken) beschikbaar. 

Opgeslagen EGM's kunnen afzonderlijk worden opgehaald als u een EGM selecteert in het venster EGMs Directory (pagina 11).  

Episodes and Stored EGMs (Episoden en opgeslagen EGM's) 
Een opgeslagen EGM bevat de EGM alsook de datum, tijd en het type episode, indien beschikbaar. De opslag van EGM's hangt af 
van de Episode-instellingen (pagina 27) en de EGM-triggerprioriteit (pagina 27). 

Bij SJM Confirm™ Model DM2100 hartmonitors kunnen er maximaal 147 automatisch geactiveerde (Tachy, Brady, Asystolie) en 
door de patiënt geactiveerde EGM's worden opgeslagen, en in de DM2102 ook nog eens 147 AF-episodes, met een opslagtijd voor 
EGM’s van in totaal 48 minuten. Door de patiënt geactiveerde episodes hebben een hogere opslagprioriteit dan automatisch 
geactiveerde episodes en worden als eerste opgeslagen. Als de volle opslagcapaciteit is benut, worden door de patiënt geactiveerde 
episodes behouden en vervangen nieuwere automatisch geactiveerde EGM's de oudere automatisch geactiveerde EGM's. 

Bij Confirm Rx™ hartmonitors kunnen maximaal 250 AF-episodes en 250 automatisch geactiveerde (Tachy, Brady, Pauze) en 
symptoomepisodes worden opgeslagen met een opslagtijd voor EGM’s van in totaal 60 minuten. Door de patiënt geactiveerde 
episodes hebben een hogere opslagprioriteit dan automatisch geactiveerde episodes, en worden als eerste opgeslagen. Als de volle 
opslagcapaciteit is benut, worden symptoomepisodes behouden en vervangen nieuwere automatisch geactiveerde EGM's oudere 
automatisch geactiveerde EGM's. 

Zie ook Episodebeschrijving (pagina 13). 

Episodebeschrijving 
 AF-episode20. Een algoritme bepaalt wanneer een AF-episode begint en eindigt. De EGM toont alleen het begin van de episode. 
 Tachy-episode. Een tachy-episode begint wanneer de intrinsieke frequentie de Tachy Cutoff Rate (pagina 19) (Tachy-

grensfrequentie) overschrijdt gedurende het geprogrammeerde aantal intervallen (Tachy Count (pagina 19) (Aantal tachy's)) en 
eindigt met de detectie van vijf sinusintervallen of een ander ritme. 

 Brady-episode. Een brady-episode begint wanneer de intrinsieke frequentie langzamer is dan de Brady Cutoff Rate (pagina 19) 
(Brady-grensfrequentie) gedurende vier intervallen en eindigt met de detectie van vijf sinusintervallen of een ander ritme. 

 Asystolie of Pauze-episode. Een asystolie of pauze-episode begint wanneer de Asystole (pagina 19) (Asystolie) of Pause 
Duration (pagina 23) (Pauzeduur) wordt overschreden zonder R-golfdetectie en eindigt met de detectie van vier opeenvolgende 
geregistreerde intervallen zonder asystolie of pauze. 

 Door patiënt geactiveerde of symptoomepisode. Een door de patiënt geactiveerde21 of symptoomepisode22 legt de tijd rondom 
handmatig geactiveerde registratie vast met de externe Patient Activator of myMerlin™ mobiele toepassing (app). 

OPMERKING: Bij Confirm Rx hartmonitors omvatten de gegevens van een episode de symptomen die door de patiënt zijn 
geselecteerd in de app. 

 

20 Alleen beschikbaar bij SJM Confirm (DM2102) en Confirm Rx hartmonitors. 
21 Alleen beschikbaar in SJM Confirm hartmonitors. 
22 Alleen beschikbaar bij Confirm Rx hartmonitors. 
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Diagnostische gegevens 
Inhoud: 
 Heart Rate (Hartfrequentie) (pagina 15) 
 AF Diagnostics (AF Diagnostische gegevens) (pagina 15) 

Zie ook: 
 Diagnostische gegevens wissen (pagina 31) 

Toegang via: toets Diagnostics (Diagnostische gegevens) 

Heart Rate (Hartfrequentie) 
Het venster Heart Rate (Hartfrequentie) bevat het volgende: 
 Ventricular Heart Rate Histogram (Ventriculaire hartfrequentiehistogram). Dit is een balkgrafiek van alle gebeurtenissen per 

frequentie die zijn geregistreerd sinds de diagnostische gegevens voor het laatst zijn gewist. Toont de instellingen van Tachy 
Cutoff Rate (pagina 19) (Tachy-grensfrequentie), Brady Cutoff Rate (pagina 19) (Brady-grensfrequentie), en Pause Cutoff 
Rate23 (Pauze-grensfrequentie). 

 Toets Read Diagnostics (Diagnostische gegevens lezen). Vraagt gegevens van het apparaat op en werkt de weergegeven 
gegevens bij. 

 Toets View Counts24 (Getallen zien). Toont de diagnostische gegevens in een tabel. 
 Last Session (Laatste sessie). De datum en tijd van de laatste programmeersessie. 
 Last Remote Session25 (Laatste sessie op afstand). De datum en tijd van de laatste sessie op afstand. 
 Last Read (Laatst gelezen). De datum en tijd waarop de diagnostische gegevens voor het laatst werden gelezen. 
 Last Cleared (Laatst gewist). De datum en tijd waarop de diagnostische gegevens voor het laatst werden gewist. 

Toegang via: toets Diagnostics > tab Heart Rate 

AF Diagnostics (AF Diagnostische gegevens) 
Het venster AF Diagnostics bevat het volgende: 
 AF Burden (AF-belasting). Toont het tijdspercentage dat de patiënt in AF was sinds de diagnostische gegevens van AF voor het 

laatst werden gewist (zie Trend wissen (pagina 31)). Bij Confirm Rx™ hartmonitors toont dit het dagelijkse percentage over een 
periode van 31 dagen. 

 AF Summary (AF-samenvatting). Histogrammen van de gemiddelde ventriculaire hartfrequentie en de duur van AF-episoden 
sinds de diagnostische gegevens van AF voor het laatst werden gewist. 

 AF Statistics (AF-statistieken). Statistische gegevens van AF-episoden die zijn opgeslagen sinds de diagnostische gegevens van 
AF voor het laatst werden gewist. 

 Toets Read Diagnostics (Diagnostische gegevens lezen). Vraagt diagnostische gegevens op van het apparaat en werkt de 
getoonde gegevens bij. 

 Last Session (Laatste sessie). De datum en tijd van de laatste programmeersessie. 
 Last Remote Session26 (Laatste sessie op afstand). De datum en tijd van de laatste sessie op afstand. 
 Last Read (Laatst gelezen). De datum en tijd waarop de diagnostische gegevens voor het laatst werden gelezen. 
 Last Cleared (Laatst gewist). De datum en tijd waarop de diagnostische gegevens voor het laatst werden gewist. 

Beschikbaar bij: SJM Confirm™ (DM2102) en Confirm Rx™ hartmonitors 

Toegang via: toets Diagnostics > tab AF Diagnostics 
 

23 Alleen beschikbaar bij Confirm Rx hartmonitors. 
24 Alleen beschikbaar in SJM Confirm hartmonitors. 
25 Alleen beschikbaar bij Confirm Rx hartmonitors. 
26 Alleen beschikbaar bij Confirm Rx hartmonitors. 
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Tests 
Het venster Tests bevat het volgende: 
 Real-Time Measurements (pagina 17) (Real-time metingen) bij SJM Confirm™ hartmonitors 
 R-wave Amplitude Measurements (pagina 17) (R-golfamplitudemetingen) bij Confirm Rx™ hartmonitors 

Toegang via: toets Tests 

Real-time metingen 
Het venster Real-Time Measurements (Real-time metingen) bevat: 
 Battery Voltage (Batterijspanning). De batterijspanning en de datum van de laatste geldige meting worden weergegeven. 

Selecteer het vakje naast de laatste geldige meting om de meting van de batterijspanning te actualiseren. De 
batterijspecificaties worden vermeld in de technische gegevens voor elk van de ondersteunde apparaten (pagina 33). 

 R-Wave Amplitude (R-golf-amplitude). De mediaal gefilterde R-golfamplitude van basislijn tot piek wordt weergegeven. "N/A" 
verschijnt totdat er een succesvolle meting is verricht. 

 Toets Number of Cycles (Aantal cycli) (pagina 17) 
 Toets Retrieve Selected (Geselecteerde metingen opvragen) 
De real-time metingen worden ook getoond in het venster FastPath™ Summary (pagina 9). 

Beschikbaar bij: SJM Confirm™ hartmonitors 

Toegang via: toets Tests > tab Real-Time Measurements 

Aantal cycli 
De parameter Number of Cycles (Aantal cycli) bepaalt het aantal intervallen dat wordt gebruikt om de signaalamplitude te 
beoordelen. 

Instellingen: 3; 5 (Nominaal: 3) 

Toegang via: toets Tests > tab Real-Time Measurements 

Metingen R-golfamplitude 
Het venster R-wave Amplitude Measurements (Metingen R-golfamplitude) bevat: 
 R-Wave Amplitude (R-golf-amplitude). De mediaal gefilterde R-golfamplitude van basislijn tot piek wordt weergegeven. "No 

Previous Result" (Geen voorgaand resultaat) verschijnt totdat er een succesvolle meting is verricht. 
 Aantal cycli. Het aantal cycli is vastgesteld op 5. 
 Toets Measure Amplitude (Amplitude meten) 
De metingen van de R-golfamplitude worden eveneens getoond in het venster FastPath™ Summary (pagina 9). 

Beschikbaar bij: Confirm Rx™ hartmonitors 

Toegang via: toets Tests > tab R-Wave Amplitude Measurements  
 

17 
 
 





 

Monitorinstellingen 
Het venster Monitor Settings (Monitorinstellingen) geeft de meeste programmeerbare monitorparameters weer, onderverdeeld in 
groepen. Kies een toets om parameterinstellingen te wijzigen. De toetsen zijn: 
 Detection (Detectie) (pagina 19) 
 Tachy Criteria (Tachycardiecriteria) (pagina 19) 
 Sensing (Waarneming) (pagina 20) 
 Detection Inhibitors (Detectie-onderdrukkers) (pagina 22) 

Beschikbaar bij: SJM Confirm™ hartmonitors 

Toegang via: toets Parameters > tab Monitor Settings 

Detection (Detectie) 
Vanuit het venster Detection (Detectie) kunt u de instellingen voor de volgende parameters veranderen: 
 AF Duration (AF Duur) (pagina 19) 
 Tachy Cutoff Rate (Tachy-grensfrequentie) (pagina 19) 
 Tachy Count (Aantal tachy’s) (pagina 19) 
 Brady Cutoff Rate (Brady-grensfrequentie) (pagina 19) 
 Asystole Duration (Duur asystolie) (pagina 19) 

Toegang via: toets Parameters > tab Monitor Settings > toets Detection 

AF Duration (AF Duur) 
De parameter AF Duration (AF duur) bepaalt de kortste AF-episode die zal worden opgeslagen. 

Beschikbaar bij: SJM Confirm™ (DM2102) hartmonitors Instellingen: (min) 0,5; 1; 2; 5; 10 (Nominaal: 2) 

Toegang via: toets Parameters > tab Monitor Settings > toets Detection 

Tachy Cutoff Rate (Tachy-grensfrequentie) 
De parameter Tachy Cutoff Rate (Tachy-grensfrequentie) bepaalt de frequentie die moet worden overschreden met een 
geprogrammeerd aantal intervallen (Tachy Count (pagina 19)) om opslag van de episode te triggeren. 

Instellingen: (min-1) 120; 125; … 250 (Nominaal: 180) 

Toegang via: toets Parameters > tab Monitor Settings > toets Detection 

Tachy Count (Aantal tachy’s) 
Met de parameter Tachy Count (Aantal tachy's) wordt het aantal intervallen ingesteld dat sneller moet zijn dan de Tachy Cutoff Rate 
(pagina 19) (Tachy-grensfrequentie) om opslag van de episode te triggeren. 

Instellingen: 8; 9; … 25; 30; … 50 (Nominaal: 12) 

Toegang via: toets Parameters > tab Monitor Settings > toets Detection 

Brady Cutoff Rate (Brady-grensfrequentie) 
De parameter Brady Cutoff Rate (Brady grensfrequentie) bepaalt de frequentie waarbij vier intervallen met lagere frequenties opslag 
van de episode triggeren. 

Instellingen: (min-1) 30; 40; 50 (Nominaal: 50) 

Toegang via: toets Parameters > tab Monitor Settings > toets Detection 

Asystole Duration (Duur asystolie) 
De parameter Asystole Duration (Duur asystolie) bepaalt de tijdslengte die wordt toegestaan zonder detectie van intrinsiek hartritme, 
voordat opslag van de episode wordt getriggerd. 

Instellingen: (s) 3,0; 3,5; … 5,0 (Nominaal: 3,0) 

Toegang via: toets Parameters > tab Monitor Settings > toets Detection 

Tachy-criteria 
Vanuit het venster Tachy Criteria (Tachy-criteria) kunt u de instellingen veranderen voor de volgende parameters: 
 Bigeminy Qualifier (Kwalificerend element bigeminie) (pagina 19) 
 Sudden Onset (pagina 20) 
 Onset Delta (Startdelta) (pagina 20) 
 Intervalstabiliteit (Interval Stability) (pagina 20) 
 Stabiliteitsdelta (Stability Delta) (pagina 20) 
 Stability Window (Stabiliteitsvenster) (pagina 20) 

Beschikbaar bij: SJM Confirm™ (DM2102) hartmonitors 

Toegang via: toets Parameters > tab Monitor Settings > tab Tachy Criteria 

Bigeminy Qualifier (Kwalificerend element bigeminie) 
Met de parameter Bigeminy Qualifier (Gekwalificeerd element voor bigeminie) wordt een algoritme ingeschakeld dat vraagt dat er 
meer intervallen worden geïdentificeerd als tachy-aritmie-intervallen dan sinusintervallen, voordat opslag van een episode wordt 
getriggerd. 

Beschikbaar bij: SJM Confirm™ (DM2102) hartmonitors Instellingen: On; Off (Nominaal: Off (Uit)) 
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Toegang via: toets Parameters > tab Monitor Settings > tab Tachy Criteria 

Sudden Onset (Plotselinge start) 
De parameter Sudden Onset (Plotselinge start) schakelt een discriminator in die onderscheid maakt tussen VT (abrupte start) en 
sinustachycardie (geleidelijke start) bij patiënten bij wie de maximale sinusfrequentie de frequentie van de langzaamste ventriculaire 
tachyaritmie kan overschrijden (“frequentieoverlapping”). 

Beschikbaar bij: SJM Confirm™ (DM2102) hartmonitors Instellingen: Off; On (Nominaal: Off (Uit)) 

Toegang via: toets Parameters > tab Monitor Settings > tab Tachy Criteria 

Onset Delta (Startdelta) 
De parameter Onset Delta (Startdelta) bepaalt de abruptheid van de start van een tachycardie. Als het percentage verandering in het 
gemeten interval gelijk is aan of groter dan de geprogrammeerde Onset Delta-instelling, classificeert de discriminator Sudden Onset 
(pagina 20) het ritme als VT en triggert de gebeurtenis opslag van de episode. 

Beschikbaar bij: SJM Confirm™ (DM2102) hartmonitors Instellingen: (%) 4; 6; … 86 (Nominaal: 18) 

Toegang via: toets Parameters > tab Monitor Settings > tab Tachy Criteria 

OPMERKING: Een groter Onset Delta-percentage verhoogt de kans dat het apparaat tachycardie aangeeft. 

Intervalstabiliteit (Interval Stability) 
De parameter Interval Stability schakelt een discriminator in die onderscheid maakt tussen atriale fibrillatie (AF) (meer 
frequentievariabiliteit) en VT (minder frequentievariabiliteit). 

Beschikbaar bij: SJM Confirm™ (DM2102) hartmonitors Instellingen: Off; On (Nominaal: Off (Uit)) 

Toegang via: toets Parameters > tab Monitor Settings > tab Tachy Criteria 

Stabiliteitsdelta (Stability Delta) 
De parameter Stability Delta (Stabiliteitsdelta) definieert het acceptabele verschil tussen het op één na langste en het op één na 
kortste ventriculaire interval in een recente groep intervallen die gedefinieerd is door het stabiliteitsvenster (pagina 20). Als het 
gemeten interval korter is dan de geprogrammeerde instelling voor Stability Delta, classificeert de discriminator Interval Stability 
(pagina 20) het ritme als VT. 

Beschikbaar bij: SJM Confirm™ (DM2102) hartmonitors Instellingen: (ms) 30; 35; … 500 (Nominaal: 80) 

Toegang via: toets Parameters > tab Monitor Settings > tab Tachy Criteria 

OPMERKING: Een korter Stability Delta-interval verkleint de kans dat het apparaat tachycardie aangeeft. 

Stability Window (Stabiliteitsvenster) 
De parameter Stability Window (Stabiliteitsvenster) bepaalt het aantal intervallen voorafgaand aan de detectie van een aritmie dat 
gebruikt wordt om de stabiliteit van een aritmie te evalueren. De instelling Interval Stability Window Size (Venstergrootte 
intervalstabiliteit) moet kleiner zijn dan of gelijk aan het ingestelde Tachy Count (pagina 19) (Aantal tachy's). 

Beschikbaar bij: SJM Confirm™ (DM2102) hartmonitors Instellingen: 8; 9; … 20 (Nominaal: 12) 

Toegang via: toets Parameters > tab Monitor Settings > tab Tachy Criteria 

Sensing (Waarneming) 
Vanuit het venster Sensing (Waarneming) kunt u de instellingen voor de volgende parameters veranderen: 
 EGM Dynamic Range (Dynamisch bereik EGM) (pagina 20) 
 Max Sensitivity (Max. gevoeligheid) (pagina 20) 
 Sense Refractory Period (Refractaire periode waarneming) (pagina 21) 
 Decay Delay (Vertraging van de toename gevoeligheid) (pagina 21) 
 Drempelstart (Threshold Start) (pagina 21) 

Zie ook: 
 Voorbeeld van ventriculaire waarneming (pagina 21) 

Toegang via: toets Parameters > tab Monitor Settings > toets Sensing 

EGM Dynamic Range (Dynamisch bereik EGM) 
De parameter EGM Dynamic Range (Dynamisch bereik EGM) bepaalt de maximale amplitude die wordt weergegeven wanneer 
VEGM de configuratie-instelling van de EGM-bron is. 

Zie EGM-configuratie (pagina 7) en Voorbeeld van ventriculaire waarneming (pagina 21). 

Instellingen: (mV) ±1,22; ±0,72; ±0,36; ±0,18 (Nominaal ±0,72) 

Toegang via: toets Parameters > tab Monitor Settings > toets Sensing 

Max Sensitivity (Max. gevoeligheid) 
De parameter Max Sensitivity (Max. gevoeligheid) bepaalt de minimale amplitude van waargenomen signalen die worden gebruikt 
voor waarneming. De beschikbare instellingen hangen af van de instelling van de parameter EGM Dynamic Range (pagina 20) 
(Dynamisch bereik EGM). 

Zie Voorbeeld van ventriculaire waarneming (pagina 21). 
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Tabel 5. Instellingen 

EGM Dynamic Range (Dynamisch 
bereik EGM) 

Max. gevoeligheidsinstellingen (mV) Nominaal 

± 1,22 0,09; 0,12; 0,16; 0,32; 0,48; 0,64; 0,80 -- 

± 0,72 0,05; 0,07; 0,09; 0,12; 0,19; 0,28; 0,38; 0,47 0,1927 

± 0,36 0,05; 0,07; 0,09; 0,12; 0,16; 0,19; 0,24 -- 

± 0,18 0,05; 0,07; 0,09; 0,12 -- 

Toegang via: toets Parameters > tab Monitor Settings > toets Sensing 

Sense Refractory Period (Refractaire periode waarneming) 
De parameter Sense Refractory Period (Refractaire periode waarneming) bepaalt de tijd na een waargenomen gebeurtenis 
gedurende welke het apparaat volgende waargenomen gebeurtenissen negeert. 

Zie Voorbeeld van ventriculaire waarneming (pagina 21). 

Instellingen: (ms) 125;150; … 400 (Nominaal: 250) 

Toegang via: toets Parameters > tab Monitor Settings > toets Sensing 

Decay Delay (Vertraging van de toename gevoeligheid) 
De parameter Decay Delay (Vertraging van de afname gevoeligheid) bepaalt de tijd na de refractaire periode bij waarneming (pagina 
21) waarin de drempel op de drempelstart (pagina 21)-instelling blijft, voordat deze begint af te nemen. Door Decay Delay te 
verhogen, kan oversensing worden voorkomen. 

Zie Voorbeeld van ventriculaire waarneming (pagina 21). 

Instellingen: (ms) 0; 30; 60; 95; 125; 160; 190; 220 (Nominaal: 60) 

Toegang via: toets Parameters > tab Monitor Settings > toets Sensing 

Drempelstart (Threshold Start) 
De parameter Threshold Start bepaalt de drempel waarop gebeurtenissen worden waargenomen na de refractaire periode bij 
waarneming (pagina 21) van een waargenomen gebeurtenis. Deze drempel is een percentage van de maximale piekamplitude die is 
waargenomen tijdens de vorige refractaire periode na waarneming. Threshold Start (Drempelstart) kan worden gebruikt om 
oversensing te voorkomen. 

Na een waargenomen gebeurtenis bepaalt het apparaat het maximale amplitudesignaal dat gedetecteerd is tijdens de refractaire 
periode na waarneming. Na het verstrijken van de refractaire periode wordt de waarnemingsdrempel automatisch aangepast aan 
ofwel de drempelstart of een percentage van die maximale amplitude (de hoogste waarde is van toepassing), met een absolute 
maximumwaarde van de instelling van EGM Dynamic Range (pagina 20) (Dynamisch bereik EGM). 

Zie Voorbeeld van ventriculaire waarneming (pagina 21). 

Instellingen: (%) 50; 62,5; 75; 100 (Nominaal: 75) 

Toegang via: toets Parameters > tab Monitor Settings > toets Sensing 

Voorbeeld van ventriculaire waarneming 

Figuur 2. Een voorbeeld van ventriculaire waarneming 

 

1.  EGM Dynamic Range (Dynamisch bereik EGM) (pagina 20) 
2.  Waargenomen R-golf 
3.  Drempelstart (Threshold Start) (pagina 21) 
4.  Max Sensitivity (Max. gevoeligheid) (pagina 20) 
5.  Sense Refractory Period (Refractaire periode waarneming) 

(pagina 21) 
6.  Decay Delay (Vertraging van de toename gevoeligheid) 

(pagina 21) 
7.  Dit is de waarnemingsdrempel die bepaald wordt door het 

algoritme voor automatische gevoeligheidscontrole (stippellijn). 
U kunt de waarnemingsdrempel zien in de hartritmeweergave 
(pagina 3). Zie EGM-configuratie (pagina 7). 

 

27 De nominale waarde van 0,19mV is gebaseerd op een nominale instelling van EGM Dynamic Range van ± 0,72mV. 
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Detection Inhibitors (Detectie-onderdrukkers) 
Vanuit het venster Detection Inhibitors (Detectie-onderdrukkers) kunt u de instellingen voor de volgende parameters veranderen: 
 Noise Response (Ruisrespons) (pagina 22) 
 Activity Response (Activiteitsrespons) (pagina 22) 

Ook beschikbaar is de toets Calibrate Activity (pagina 22) (Activiteit kalibreren). 

Toegang via: toets Parameters > tab Monitor Settings > toets Detection Inhibitors 

Noise Response (Ruisrespons) 
De niet-programmeerbare parameter Noise Response (Ruisrespons) schakelt een algoritme in dat bepaalt of waargenomen 
gebeurtenissen ruis zijn. Als ruis wordt gedetecteerd, worden EGM en gegevensopslag onderdrukt. 

Zie ook EGM triggerprioriteit (pagina 27) en Markers (pagina 4). 

Toegang via: toets Parameters > tab Monitor Settings > toets Detection Inhibitors 

Activity Response (Activiteitsrespons) 
Met de parameter Activity Response wordt een algoritme ingeschakeld dat bepaalt of waargenomen gebeurtenissen activiteit zijn. Als 
er activiteit wordt gedetecteerd en de instelling van Activity Response is: 
 Inhibit (Onderdrukken) - worden EGM en gegevensopslag onderdrukt. Activiteitsmarkers worden weergegeven op de real-time 

weergave. Intervalmetingen worden niet weergegeven. 
 Monitor. vinden EGM- en gegevensopslag plaats. Activiteitsmarkers en intervalmetingen worden weergegeven. 
 Uit. vinden EGM- en gegevensopslag plaats. Activiteitsmarkers en intervalmetingen worden niet weergegeven. 

Zie ook Markers (pagina 4). 

Instellingen: Inhibit; Monitor; Off (Nominaal: Monitor (Bewaken)) 

Toegang via: toets Parameters > tab Monitor Settings > toets Detection Inhibitors 

Calibrate Activity (Activiteit kalibreren) 
De toets Calibrate Activity (Activiteit kalibreren) wist de automatisch bepaalde drempel van de activiteitssensor. Na het wissen 
gebruikt het apparaat de volgende 30 seconden sensorgegevens om een nieuwe activiteitsdrempel vast te stellen, dus de patiënt 
moet 30 seconden in rust blijven. De drempel van de activiteitssensor wordt voortdurend bijgewerkt en is gebaseerd op de meeste 
recente 18 uur van activiteitssensorgegevens. 

Toegang via: toets Parameters > tab Monitor Settings > toets Detection Inhibitors 
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Parameterinstellingen  
Het venster Parameter Settings (Parameterinstellingen) geeft de meeste programmeerbare parameters weer, onderverdeeld in 
groepen. Selecteer een toets om parameterinstellingen te wijzigen. De toetsen zijn: 
 Episode & Alert Type (Type episode en waarschuwing) (pagina 23) 
 Detection Qualifiers (Kwalificerende elementen voor detectie) (pagina 23) 
 Sensing (Waarneming) (pagina 24) 

Beschikbaar bij: Confirm Rx™ hartmonitors 

Toegang via: toets Parameters 

Episode & Alert Type (Type episode en waarschuwing)  
 AF Duration (AF Duur) (pagina 23) 
 Tachy Cutoff Rate (Tachy-grensfrequentie) (pagina 23) 
 Tachy Count (Aantal tachy’s) (pagina 23) 
 Brady Cutoff Rate (Brady-grensfrequentie) (pagina 23) 
 Pause Duration (Pauzeduur) (pagina 23) 

AF Duration ICM (AF-duur ICM)  
De parameter AF Duration (AF duur) bepaalt de kortste AF-episode die zal worden opgeslagen. 

Instellingen: (min) 0.5; 1; 2; 6; 10; 20; 30; 60 (Nominaal: 2) 

Toegang via: toets Parameters > Episode & Alert Settings > AF Episode > AF Episode & Alert Detection 

Tachy Cutoff Rate (Tachy-grensfrequentie) 
De parameter Tachy Cutoff Rate (Tachy-grensfrequentie) bepaalt de frequentie die moet worden overschreden met een 
geprogrammeerd aantal intervallen (Tachy Count (pagina 23)) om opslag van de episode te triggeren. 

Instellingen: (min-1) 120; 125; … 250 (Nominaal: 180) 

Toegang via: toets Parameters > Episode & Alert Settings > Tachy Episode > Tachy Detection 

Tachy Count (Aantal tachy’s) 
Met de parameter Tachy Count (Aantal tachy's) wordt het aantal intervallen ingesteld dat sneller moet zijn dan de Tachy Cutoff Rate 
(pagina 23) (Tachy-grensfrequentie) om opslag van de episode te triggeren. 

Instellingen: 8; 9; … 25; 30; … 50 (Nominaal: 12) 

Toegang via: toets Parameters > Episode & Alert Settings > Tachy Episode > Tachy Detection 

Brady Cutoff Rate (Brady-grensfrequentie) 
De parameter Brady Cutoff Rate (Brady grensfrequentie) bepaalt de frequentie waarbij vier intervallen met lagere frequenties opslag 
van de episode triggeren. 

Instellingen: (min-1) 30; 40; 50 (Nominaal: 50) 

Toegang via: toets Parameters > Episode & Alert Settings > Brady Episode > Brady Detection 

Pause Duration (Pauzeduur) 
De parameter Pause Duration (Pauzeduur) bepaalt de tijdslengte die wordt toegestaan zonder detectie van intrinsiek ritme, voordat 
opslag van de episode wordt getriggerd. 

Instellingen: (s) 2,0; 3,0; … 8,0 (Nominaal: 3,0) 

Toegang via: toets Parameters > Episode & Alert Settings > Pause Episode > Pause Detection 

AF Alerts (AF waarschuwingen)  
In het venster AF Episode & Alert Detection (Detectie AF-episode en waarschuwing) kunt u de condities instellen voor het bewaken 
en het berichten van AF-condities aan de patiënt. De waarschuwingen zijn: 
 Continuous AF (Continue AF). De tijdslengte gedurende welke een patiënt in AF is voordat de waarschuwing wordt getriggerd. 
 AF Burden (AF-belasting). De tijd in AF voor een bepaalde evaluatieperiode. 
 V Rate During AF (V-frequentie gedurende AF). De ventriculaire frequentie waarboven bewaking en melding plaatsvindt en de 

duur van de hoge ventriculaire frequenties. 

Toegang via: toets Parameters > Episode & Alert Settings > AF Episode > AF Episode & Alert Detection 

DirectAlerts™-melding  
Merlin.net™ PCN DirectAlerts™-meldingen kunnen alleen worden aangepast via het Merlin.net-portaal. Voor informatie over directe 
waarschuwingen raadpleegt u de Helphandleiding bij de toepassing voor aritmie- en apparaatmanagement van het Merlin.net Patient 
Care Network. 

Detection Qualifiers (Kwalificerende elementen voor detectie) 
Vanuit het venster Detection Qualifiers (Kwalificerende elementen voor detectie) kunt u de instellingen veranderen voor de volgende 
parameters: 
 Bigeminy Qualifier (Kwalificerend element bigeminie) (pagina 24) 
 Sudden Onset (pagina 24) 
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 Onset Delta (Startdelta) (pagina 24) 
 Detectie van aritmie tijdens activiteit (pagina 24) 

Bigeminy Qualifier (Kwalificerend element bigeminie) 
Met de parameter Bigeminy Qualifier (Gekwalificeerd element voor bigeminie) wordt een algoritme ingeschakeld dat vraagt dat er 
meer intervallen worden geïdentificeerd als tachy-aritmie-intervallen dan sinusintervallen, voordat opslag van een episode wordt 
getriggerd. 

Instellingen: On; Off (Nominaal: Off (Uit)) 

Toegang via: toets Parameters > Detection Qualifiers 

Sudden Onset (Plotselinge start)  
De parameter Sudden Onset (Plotselinge start) schakelt een discriminator in die onderscheid maakt tussen VT (abrupte start) en 
sinustachycardie (geleidelijke start) bij patiënten bij wie de maximale sinusfrequentie de frequentie van de langzaamste ventriculaire 
tachyaritmie kan overschrijden (“frequentieoverlapping”). 

De nominale waarde van de parameter Sudden Onset (Plotselinge start) wordt ingesteld op basis van de reden voor monitoring 
(pagina 10). 

Instellingen: Off; On 

Toegang via: toets Parameters > Detection Qualifiers 

Onset Delta (Startdelta) 
De parameter Onset Delta (Startdelta) bepaalt de abruptheid van de start van een tachycardie. Als het percentage verandering in het 
gemeten interval gelijk is aan of groter dan de geprogrammeerde Onset Delta-instelling, classificeert de discriminator Sudden Onset 
(pagina 24) het ritme als VT en triggert de gebeurtenis opslag van de episode. 

Instellingen: (%) 4; 6; … 86 (Nominaal: 18) 

Toegang via: toets Parameters > Detection Qualifiers 

OPMERKING: Een groter Onset Delta-percentage verhoogt de kans dat het apparaat tachycardie aangeeft. 

Detectie van aritmie tijdens activiteit 
De parameter Arrhythmia Detection during Activity (Aritmiedetectie tijdens activiteit) schakelt een algoritme in dat bepaalt of 
waargenomen gebeurtenissen activiteit zijn. Als er activiteit wordt gedetecteerd en de instelling van Arrhythmia Detection during 
Activity is: 

Uit. worden aritmieën niet gedetecteerd wanneer de patiënt actief is. 

Aan. worden aritmieën gedetecteerd en opgeslagen als geconfigureerd wanneer de patiënt actief is. 

Zie ook Markers (pagina 4). 

Instellingen: On; Off (Nominaal: On (Aan)) 

Toegang via: toets Parameters > Detection Qualifiers 

Calibrate Activity (Activiteit kalibreren) 
De toets Calibrate Activity (Activiteit kalibreren) wist de automatisch bepaalde drempel van de activiteitssensor. Na het wissen 
gebruikt het apparaat de volgende 30 seconden sensorgegevens om een nieuwe activiteitsdrempel vast te stellen, dus de patiënt 
moet 30 seconden in rust blijven. De drempel van de activiteitssensor wordt voortdurend bijgewerkt en is gebaseerd op de meeste 
recente 18 uur van activiteitssensorgegevens. 

Toegang via: toets Parameters > Detection Qualifiers 

Sensing (Waarneming) 
Vanuit het venster Sensing (Waarneming) kunt u de instellingen voor de volgende parameters veranderen: 
 EGM Dynamic Range (Dynamisch bereik EGM) (pagina 24) 
 Max Sensitivity (Max. gevoeligheid) (pagina 24) 
 Sense Refractory Period (Refractaire periode waarneming) (pagina 25) 
 Sense Refractory Decay Delay (Vertraging van de afname gevoeligheid refractaire periode bij waarneming) (pagina 25) 
 Drempelstart (Threshold Start) (pagina 25) 

EGM Dynamic Range (Dynamisch bereik EGM) 
De parameter EGM Dynamic Range (Dynamisch bereik EGM) bepaalt de maximale amplitude die wordt weergegeven wanneer 
VEGM de configuratie-instelling van de EGM-bron is. 

Zie EGM-configuratie (pagina 7) en Voorbeeld van ventriculaire waarneming (pagina 25). 

Instellingen: (mV) ±0,2; ±0,4; ±0,8; ±1,6 (Nominaal: ±0,8) 

Toegang via: toets Parameters > Sensing 

Max Sensitivity (Max. gevoeligheid) 
De parameter Max Sensitivity (Max. gevoeligheid) bepaalt de minimale amplitude van waargenomen signalen die worden gebruikt 
voor waarneming. De beschikbare instellingen hangen af van de instelling van de parameter EGM Dynamic Range (pagina 24) 
(Dynamisch bereik EGM). 

Zie Voorbeeld van ventriculaire waarneming (pagina 25). 
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Tabel 6. Instellingen 

EGM Dynamic Range 
(Dynamisch bereik EGM) 

Max. gevoeligheidsinstellingen (mV) Nominaal 

±1,6 0,15; 0,175; 0,20; 0,225; 0,25; 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,60; 0,70; 0,80 -- 

±0,8 0,075; 0,10; 0,125; 0,15; 0,175; 0,2; 0,225; 0,25; 0,30; 0,35; 0,40 0,15mV28 

±0,4 0,0529; 0,075; 0,10; 0,125; 0,15; 0,175; 0,20 -- 

±0,2 0,0530; 0,075; 0,10 -- 

Toegang via: toets Parameters > Sensing 

Sense Refractory Period (Refractaire periode waarneming) 
De parameter Sense Refractory Period (Refractaire periode waarneming) bepaalt de tijd na een waargenomen gebeurtenis 
gedurende welke het apparaat volgende waargenomen gebeurtenissen negeert. 

Zie Voorbeeld van ventriculaire waarneming (pagina 25). 

Instellingen: (ms) 125;150; … 400 (Nominaal: 250) 

Toegang via: toets Parameters > Sensing 

Sense Refractory Decay Delay (Vertraging van de afname gevoeligheid refractaire periode bij waarneming)  
De parameter Sense Refractory Decay Delay (Vertraging van de afname gevoeligheid refractaire periode bij waarneming) is de tijd na 
de refractaire periode bij waarneming (pagina 25) waarin de drempel op de geprogrammeerde drempelstart (pagina 25)-instelling 
blijft, voordat hij begint af te nemen. Door Decay Delay te verhogen, kan oversensing worden voorkomen. 

Zie Voorbeeld van ventriculaire waarneming (pagina 25). 

Instellingen: (ms) 0; 30; 60; 95; 125; 160; 190; 220 (Nominaal: 60) 

Toegang via: toets Parameters > Sensing 

Drempelstart (Threshold Start) 
De parameter Threshold Start bepaalt de drempel waarop gebeurtenissen worden waargenomen na de refractaire periode bij 
waarneming (pagina 25) van een waargenomen gebeurtenis. Deze drempel is een percentage van de maximale piekamplitude die is 
waargenomen tijdens de vorige refractaire periode na waarneming. Threshold Start (Drempelstart) kan worden gebruikt om 
oversensing te voorkomen. 

Na een waargenomen gebeurtenis bepaalt het apparaat het maximale amplitudesignaal dat gedetecteerd is tijdens de refractaire 
periode na waarneming. Na het verstrijken van de refractaire periode wordt de waarnemingsdrempel automatisch aangepast aan 
ofwel de drempelstart of een percentage van die maximale amplitude (de hoogste waarde is van toepassing), met een absolute 
maximumwaarde van de instelling van EGM Dynamic Range (pagina 24) (Dynamisch bereik EGM). 

Zie Voorbeeld van ventriculaire waarneming (pagina 25). 

Instellingen: (%) 50; 62,5; 75; 100 (Nominaal: 75) 

Toegang via: toets Parameters > Sensing 

Voorbeeld van ventriculaire waarneming 

Figuur 3. Een voorbeeld van ventriculaire waarneming 

 

1.  EGM Dynamic Range (Dynamisch bereik EGM) (pagina 24) 
2.  Waargenomen R-golf 
3.  Drempelstart (Threshold Start) (pagina 25) 
4.  Max Sensitivity (Max. gevoeligheid) (pagina 24) 
5.  Sense Refractory Period (Refractaire periode waarneming) 

(pagina 25) 
6.  Decay Delay (Vertraging van de toename gevoeligheid) 

(pagina 25) 
7.  Dit is de waarnemingsdrempel die bepaald wordt door het 

algoritme voor automatische gevoeligheidscontrole (stippellijn). 
U kunt de waarnemingsdrempel zien in de hartritmeweergave 
(pagina 3). Zie EGM-configuratie (pagina 7). 

 

 

28 De nominale waarde van 0,15 mV is gebaseerd op een nominale instelling van EGM Dynamic range van ± 0,08. 
29 De maximale instelling van 0,05 mV is mogelijk gevoeliger voor ten onrechte waargenomen gebeurtenissen. 
30 De maximale instelling van 0,05 mV is mogelijk gevoeliger voor ten onrechte waargenomen gebeurtenissen. 
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Episode-instellingen 
Het venster Episode Settings (Episode-instellingen) geeft de meeste programmeerbare episodeparameters weer, onderverdeeld in 
twee groepen: 
 Auto Activated Settings (Instellingen voor automatisch geactiveerde episodes) (pagina 27) 
 Patient Activated Settings (Instellingen voor door de patiënt geactiveerde episodes) (pagina 28) 

Beschikbaar bij: SJM Confirm™ hartmonitors 

Toegang via: toets Parameters > tab Episode Settings 

Auto Activated Settings (Instellingen voor automatisch geactiveerde episodes) 

EGM Trigger Priority (EGM-triggerprioriteit) 
Met de EGM Trigger Priority-parameters kunt u een prioriteit toekennen aan episode-triggers voor EGM-opslag. De prioriteit bepaalt 
het aantal EGM’s dat opgeslagen wordt voor elke episode-trigger. 
 Uit. Er worden geen EGM’s opgeslagen per episode-trigger. 
 Laag. Er wordt minstens één EGM opgeslagen voor een episode-trigger. Als er echter een nieuwe trigger optreedt terwijl het 

geheugen vol is, overschrijft het apparaat oude episodes met dezelfde of een hogere prioriteit. 
 Hoog. Er wordt minstens één EGM opgeslagen voor een episode-trigger. Verdere EGM's worden opgeslagen voor een 

episodetrigger als er vrije ruimte in het geheugen van het apparaat is. Als het geheugen van opgeslagen EGM's vol is, vervangt 
een nieuwe EGM die moet worden opgeslagen de oudste opgeslagen EGM. 

OPMERKING: Alleen opgeslagen EGM's met een hoge prioriteitsinstelling worden naar de PA gezonden. 
OPMERKING: Als een door een patiënt geactiveerde episode en een automatisch geactiveerde episode tegelijkertijd 
optreden, krijgt de EGM van de door de patiënt geactiveerde episode voorrang en wordt opgeslagen. 

AF 

De AF-parameter triggert de opslag van een EGM wanneer er een AF-episode wordt gedetecteerd die groter is dan de 
geprogrammeerde AF Duration (pagina 19) (AF-duur). 

Beschikbaar bij: SJM Confirm™ (DM2102) hartmonitors en Confirm Rx™ Instellingen: Off; Low; High (Nominaal: High (Hoog)) 

Toegang via: toets Parameters > tab Episode Settings 

Tachycardie 

De Tachy-parameter triggert de opslag van een EGM wanneer de intrinsieke frequentie hoger is dan de Tachy Cutoff Rate 
(pagina 19) (Tachy-grensfrequentie) gedurende het geprogrammeerde aantal intervallen (Tachy Count (pagina 19) (Aantal tachy's)). 

Instellingen: Off; Low; High (Nominaal: Low (Laag)) 

Toegang via: toets Parameters > tab Episode Settings 

Bradycardie 

De Brady-parameter triggert de opslag van een EGM als de intrinsieke frequentie lager is dan de Brady Cutoff Rate (pagina 19) 
(Brady-grensfrequentie) gedurende vier  intervallen. 

Instellingen: Off; Low; High (Nominaal: Low (Laag)) 

Toegang via: toets Parameters > tab Episode Settings 

Asystolie 

De parameter Asystole (Asystolie) triggert de opslag van een EGM als Asystole duration (pagina 19) (Duur van asystolie) wordt 
overschreden zonder R-golfdetectie. 

Instellingen: Off; Low; High (Nominaal: High (Hoog)) 

Toegang via: toets Parameters > tab Episode Settings 

Episode-instellingen 
Met behulp van de instellingen voor automatisch geactiveerde episoden kunt u de instellingen veranderen voor de volgende 
parameters: 
 Pre-Trigger Duration (Duur voor de trigger) (pagina 27) 
 Post-Trigger Duration (Post-trigger-duur) (pagina 28) 
 AF EGM Inhibit (AF EGM onderdrukken) (pagina 28) 

Toegang via: toets Parameters > tab Episode Settings 

Pre-Trigger Duration (Duur voor de trigger) 

De parameter Pre-Trigger Duration (Duur voor de trigger) bepaalt hoeveel tijd er wordt geregistreerd voorafgaand aan de opslag van 
een episode die niet door de patiënt is geactiveerd. 

Zie EGM-triggerprioriteit (pagina 27). 

Instellingen: (s) 10; 20; … 60 (Nominaal: 20) 

Toegang via: toets Parameters > tab Episode Settings 
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Post-Trigger Duration (Post-trigger-duur) 

De parameter Post-Trigger Duration (Duur na trigger) bepaalt hoeveel tijd er wordt geregistreerd na de opslag van een episode die 
niet door de patiënt is geactiveerd. 

Zie EGM-triggerprioriteit (pagina 27). 

Instellingen: (s) 10; 20; … 60 (Nominaal: 20) 

Toegang via: toets Parameters > tab Episode Settings 

AF EGM Inhibit (AF EGM onderdrukken) 

De parameter AF EGM Inhibit (AF EGM onderdrukken) legt een absolute refractaire periode vast onmiddellijk na opslag van een 
AF-episode. 

Beschikbaar bij: SJM Confirm™ (DM2102) hartmonitors 

Instellingen: Off; 15 min; 30 min; 1 hr; 6 hr; 12 hr; 24 hr (Nominaal: Off (Uit)) 

Toegang via: toets Parameters > tab Episode Settings 

Patient Activated Settings (Instellingen voor door de patiënt geactiveerde episodes) 
De door de patiënt geactiveerde episodes worden opgeslagen wanneer de Patient Activator boven het geïmplanteerde apparaat wordt 
gehouden en de opslag van de EGM handmatig wordt geïnitieerd. Met behulp van de instellingen voor door de patiënt geactiveerde 
episoden kunt u de instellingen voor de volgende parameters veranderen: 
 EGM Trigger Priority (EGM-triggerprioriteit) (pagina 27) 
 Pre-Trigger Duration (Duur voor de trigger) (pagina 28) 
 Post-Trigger Duration (Post-trigger-duur) (pagina 28) 
 Number of Stored EGMs (Aantal opgeslagen EGM's) (pagina 28) 

Episode-instellingen 

EGM Trigger Priority (EGM-triggerprioriteit) 

De parameter Patient Activated (Door de patiënt geactiveerd) triggert de opslag van een EGM wanneer de Patient Activator boven het 
geïmplanteerde apparaat wordt gehouden en de opslag van de EGM handmatig wordt geïnitieerd. Wanneer deze parameter op High 
(Hoog) wordt gezet, worden door de patiënt geactiveerde EGM's opgeslagen voor een episodetrigger en hebben de hoogste prioriteit 
boven andere types episodes. Als deze parameter op Off (Uit) wordt gezet, worden er geen EGM's opgeslagen voor een door de 
patiënt geactiveerde episode. 

Instellingen: Off; High (Nominaal: High (Hoog)) 

Toegang via: toets Parameters > tab Episode Settings 

Pre-Trigger Duration (Duur voor de trigger) 

De parameter Patient Activated Pre-Trigger Duration (Duur voor trigger, door de patiënt geactiveerd) bepaalt hoeveel tijd er wordt 
geregistreerd voorafgaand aan de opslag van een episode die door de patiënt is geactiveerd. Deze parameter is alleen beschikbaar 
als EGM Trigger Priority (pagina 27) (EGM-triggerprioritei) op High (Hoog) is gezet. 

Zie EGM-triggerprioriteit (pagina 27). 

Instellingen: (s) 60; 70; … 240 (Nominaal: 240) 

Toegang via: toets Parameters > tab Episode Settings 

Post-Trigger Duration (Post-trigger-duur) 

De parameter Patient Activated Post-Trigger Duration (Duur na trigger, door de patiënt geactiveerd) bepaalt hoeveel tijd er wordt 
geregistreerd na de opslag van een episode die door de patiënt is geactiveerd. Deze parameter is alleen beschikbaar als EGM Trigger 
Priority (pagina 27) (EGM-triggerprioritei) op High (Hoog) is gezet. 

Zie EGM-triggerprioriteit (pagina 27). 

Instellingen: (s) 30; 40; 50; 60 (Nominaal: 60) 

Toegang via: toets Parameters > tab Episode Settings 

Number of Stored EGMs (Aantal opgeslagen EGM's) 

Het paneel Number of Stored EGMs (Aantal opgeslagen EGM's) geeft het aantal opgeslagen door de patiënt geactiveerde EGM's 
weer. Het aantal opgeslagen EGM's verandert naargelang de Episode Settings-parameters (pagina 27). Dit paneel wordt alleen 
weergegeven als EGM Trigger Priority (pagina 27) (EGM-triggerprioriteit) op High (Hoog) is gezet. 

Instellingen: First 9 (Eerste 9); ... First 30 (Eerste 30) (Nominaal: First 9 (Eerste 9)). (Niet-programmeerbaar. De instelling wordt 
automatisch gekozen afhankelijk van de episode-instellingen.) 

Toegang via: toets Parameters > tab Episode Settings 
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Stored EGM Settings (Opgeslagen EGM-instellingen) 
Het venster Stored EGM Settings (Instellingen opgeslagen EGM’s) geeft de meeste programmeerbare episodeparameters weer, 
onderverdeeld in twee groepen: 
 Auto Activated Settings (Instellingen voor automatisch geactiveerde episodes) (pagina 29) 
 Symptoominstellingen (pagina 30) 

Beschikbaar bij: Confirm Rx™ hartmonitors 

Toegang via: toets Parameters > Episode & Alert Type > Stored EGM Settings 

Auto Activated Settings (Instellingen voor automatisch geactiveerde episodes) 

EGM Trigger Priority (EGM-triggerprioriteit) 
Met de EGM Trigger Priority-parameters kunt u een prioriteit toekennen aan episode-triggers voor EGM-opslag. De prioriteit bepaalt 
het aantal EGM’s dat opgeslagen wordt voor elke episode-trigger. 
 Uit. Er worden geen EGM’s opgeslagen per episode-trigger. U kunt de waarde op Off zetten via de kolom Monitoring 

(Bewaking). 
 Laag. Er wordt minstens één EGM opgeslagen voor een episode-trigger. Als er echter een nieuwe trigger optreedt terwijl het 

geheugen vol is, overschrijft het apparaat oude episodes met dezelfde of een hogere prioriteit. 
 Hoog. Er wordt minstens één EGM opgeslagen voor een episode-trigger. Verdere EGM's worden opgeslagen voor een 

episodetrigger als er vrije ruimte in het geheugen van het apparaat is. Als het geheugen van opgeslagen EGM's vol is, vervangt 
een nieuwe EGM die moet worden opgeslagen de oudste opgeslagen EGM. 

OPMERKING: Alle nieuwe EGM’s worden naar de app gezonden. 
OPMERKING: Als een symptoomepisode en een automatisch geactiveerde episode tegelijkertijd optreden, krijgt de EGM 
van de symptoomepisode voorrang en wordt opgeslagen. 
OPMERKING: De nominale waarden van de parameter EGM Trigger Priority (EGM triggerprioriteit) worden ingesteld op 
basis van de reden voor monitoring (pagina 10). 

AF 

De AF-parameter triggert de opslag van een EGM wanneer er een AF-episode wordt gedetecteerd die groter is dan de 
geprogrammeerde AF Duration (pagina 23) (AF-duur). 

Instellingen: Off (Uit); Low (Laag); High (Hoog) 

Toegang via: toets Parameters > Episode & Alert Type > EGM Trigger Priority 

Tachycardie 

De Tachy-parameter triggert de opslag van een EGM wanneer de intrinsieke frequentie hoger is dan de Tachy Cutoff Rate 
(pagina 23) (Tachy-grensfrequentie) gedurende het geprogrammeerde aantal intervallen (Tachy Count (pagina 23) (Aantal tachy's)). 

Instellingen: Off (Uit); Low (Laag); High (Hoog) 

Toegang via: toets Parameters > Episode & Alert Type > EGM Trigger Priority 

Bradycardie 

De Brady-parameter triggert de opslag van een EGM als de intrinsieke frequentie lager is dan de Brady Cutoff Rate (pagina 23) 
(Brady-grensfrequentie) gedurende vier  intervallen. 

Instellingen: Off (Uit); Low (Laag); High (Hoog) 

Toegang via: toets Parameters > Episode & Alert Type > EGM Trigger Priority 

Pauze  

De parameter Pause (Pauze) triggert de opslag van een EGM als de Pause duration (pagina 23) (Pauzeduur) wordt overschreden 
zonder R-golfdetectie. 

Instellingen: Low (Laag); High (Hoog) 

Toegang via: toets Parameters > Episode & Alert Type > EGM Trigger Priority 

 Stored EGM Settings (Opgeslagen EGM-instellingen) 
Met behulp van de instellingen voor opgeslagen EGM’s (Stored EGM Settings) kunt u de instellingen veranderen voor de volgende 
parameters: 
 AF Pre-Trigger Duration (AF duur voor trigger) (pagina 29) 
 AF Post-Trigger Duration (AF duur na trigger) (pagina 30) 
 Other Pre-Trigger Duration (Overige duur voor trigger) (pagina 30) 
 Other Post-Trigger Duration (Overige duur na trigger) (pagina 30) 

Toegang via: toets Parameters > Episode & Alert Type > Stored EGM Settings 

AF Pre-Trigger Duration (AF duur voor trigger) 

De parameter AF Pre-Trigger Duration (AF duur voor trigger) bepaalt hoeveel tijd er wordt geregistreerd voordat er een AF-episode 
wordt gedetecteerd. 

Zie EGM-triggerprioriteit (pagina 29). 

Instellingen: (s) 10; 20; … 60 (Nominaal: 30) 

Toegang via: toets Parameters > Episode & Alert Type > Stored EGM Settings 
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AF Post-Trigger Duration (AF duur na trigger) 

De parameter AF Post-Trigger Duration (AF duur na trigger) bepaalt hoeveel tijd er wordt geregistreerd nadat er een AF-episode is 
gedetecteerd. 

Zie EGM-triggerprioriteit (pagina 29). 

Instellingen: (s) 10; 20; 30; 60;… 120 (Nominaal: 120) 

Toegang via: toets Parameters > Episode & Alert Type > Stored EGM Settings 

Other Pre-Trigger Duration (Overige duur voor trigger)  

De parameter Other Pre-Trigger Duration (Overige duur voor trigger) bepaalt hoeveel tijd er wordt geregistreerd voordat er een tachy-, 
brady- of pauze-episode wordt gedetecteerd. 

Zie EGM-triggerprioriteit (pagina 29). 

Instellingen: (s) 10; 20; … 60 (Nominaal: 30) 

Toegang via: toets Parameters > Episode & Alert Type > Stored EGM Settings 

Other Post-Trigger Duration (Overige duur na trigger)  

De parameter Other Post-Trigger Duration (Overige duur na trigger) bepaalt hoeveel tijd er wordt geregistreerd nadat er een tachy-, 
brady- of pauze-episode is gedetecteerd. 

Zie EGM-triggerprioriteit (pagina 29). 

Instellingen: (s) 10; 20; … 60 (Nominaal: 30) 

Toegang via: toets Parameters > Episode & Alert Type > Stored EGM Settings 

Symptoominstellingen  

EGM Trigger Priority (EGM-triggerprioriteit) 
Symptoomepisoden worden opgeslagen wanneer de patiënt zijn/haar symptomen registreert met de app. De parameter Symptom 
EGM Trigger Priority (Triggerprioriteit symptoom-EGM) is vast ingesteld op High (Hoog). 

Stored EGM Settings (Opgeslagen EGM-instellingen)  
Met behulp van de instellingen voor opgeslagen EGM’s (Stored EGM Settings) kunt u de instellingen veranderen voor de volgende 
parameters: 
 Symptom Pre-Trigger Duration (Symptoom, duur voor trigger) 
 Symptom Post-Trigger Duration (Symptoom, duur na trigger) 
 Number of Stored EGMs (Aantal opgeslagen EGM's) 

Toegang via: toets Parameters > Episode & Alert Type > Stored EGM Settings 

Symptom Pre-Trigger Duration (Symptoom, duur voor trigger)  

De parameter Symptom Pre-Trigger Duration (Symptoom, duur voor trigger) bepaalt hoeveel tijd er wordt geregistreerd voordat er 
een symptoomepisode wordt opgeslagen. 

Instellingen: (min) 4; 6; … 14 (Nominaal: 8) 

Toegang via: toets Parameters > Episode & Alert Type > Stored EGM Settings 

Symptom Post-Trigger Duration (Symptoom, duur na trigger)  

De parameter Symptom Post-Trigger Duration (Symptoom, duur na trigger) bepaalt hoeveel tijd er wordt geregistreerd nadat er een 
symptoomepisode is opgeslagen. 

Instellingen: (s) 30; 40; 50; 60 (Nominaal: 60) 

Toegang via: toets Parameters > Episode & Alert Type > Stored EGM Settings 

Number of Stored EGMs (Aantal opgeslagen EGM's)  

Het paneel Number of Stored EGMs (Aantal opgeslagen EGM's) geeft het aantal opgeslagen EGM’s voor symptoomepisodes weer. 
Het aantal opgeslagen EGM's verandert naargelang de parameters Stored EGM Settings (Instellingen voor opgeslagen EGM). 

Instellingen: First 4 (Eerste 4); ... First 13 (Eerste 13) (Nominaal: First 9 (Eerste 9)). (Niet-programmeerbaar. De instelling wordt 
automatisch gekozen afhankelijk van de instellingen voor episoden en waarschuwingen.) 

Toegang via: toets Parameters > Episode & Alert Type > Stored EGM Settings 
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Wrap-Up™ overzicht 
Het venster Wrap-Up™ Overview (Wrap-up overzicht) biedt ruimte om de sessie-activiteiten nog eenmaal te bekijken en bevat het 
volgende: 
 Batterij-informatiepaneel. Toont de geschatte levensduur van de batterij31 en een statusbalk van de batterijcapaciteit. 
 Signaalamplitudepaneel. Toont de gemeten R-golfamplitude. 
 Sessie-opmerkingenpaneel. Hier wordt de status van routine follow-up taken gemeld. 
 Programming Changes (Veranderingen in programmering). Hier worden alle veranderingen in de geprogrammeerde 

parameterinstellingen weergegeven. 
 Toets Selected Reports (Geselecteerde rapporten). Geeft een lijst van de rapporten die geselecteerd zijn voor afdrukken en 

opent het venster Print Menu (pagina 34) (Menu Afdrukken). 
 Toets Restore Initial Values (Initiële waarden herstellen) (pagina 31) 
 Toets Clear Trends (Trends wissen)32 
 Toets Export Data (Gegevens exporteren) (pagina 31) 
 Toets Clear Diagnostics (Diagnostische gegevens wissen) (pagina 31) 
 Selectievakje Clear After Printing (Wissen na afdrukken). Als dit is geselecteerd, worden de diagnostische gegevens 

onmiddellijk na afdrukken gewist. 
 Toets Print Reports (Rapporten afdrukken) Hiermee worden alle rapporten die vermeld zijn onder de knop Selected Report 

afgedrukt. 

Toegang via: Toets Wrap-Up Overview (Wrap-Up Overzicht) 

Beginwaarden herstellen 
De toets Restore Initial Values (Beginwaarden herstellen) programmeert opnieuw de instellingen die gelezen werden tijdens de eerste 
ondervraging. Wanneer u op de toets Program drukt, gaan alle wijzigingen die uitgevoerd zijn tijdens de sessie verloren. 

Toegang via: toets Wrap-Up Overview > toets Restore Initial Values 

Clear Trend (Trend wissen) 
Met de toets Clear Trend (Trend wissen) wist u de AF diagnostische gegevens (pagina 15) (met inbegrip van de AF Burden-
trendgegevens), het hartfrequentiehistogram (pagina 15), episodegegevens en opgeslagen EGM's uit het geheugen van het apparaat. 

Beschikbaar bij: SJM Confirm™ (DM2102) hartmonitors 

Toegang via: toets Wrap-up Overview > toets Clear Trend 

Gegevens exporteren 
In het venster Export Data (Gegevens exporteren) staan de gegevensformaten die beschikbaar zijn voor export. Om gegevens te 
exporteren: 

1. Steek de USB-connector van een opslagmedium in een van de drie USB-poorten op de programmer. 

2. Het opslagmedium kan een USB-station of een USB-stick zijn. Het diskettestation moet van energie voorzien worden via het 
USB-station, niet door een externe voedingsbron. 

3. Selecteer de toets Export Data. 

4. Selecteer het format voor de geëxporteerde gegevens. 

5. Selecteer het gewenste opslagmedium. Als er geen opslagmedium wordt gedetecteerd, selecteer dan de toets Redetect Media 
(Media opnieuw detecteren). 

6. Selecteer de toets Export. 

OPMERKING: Als u hulp nodig heeft bij het importeren van gegevens naar een computerdatabase, kunt u contact 
opnemen met de Technische ondersteuning. 

Toegang via: toets Wrap-up Overview > toets Export Data 

Diagnostische gegevens wissen 
Bij SJM Confirm™ hartmonitors kunt u vanuit het venster Clear Diagnostics (Diagnostische gegevens wissen) selectief 
episodegegevens en opgeslagen EGM's en het hartfrequentiehistogram (pagina 15) uit het geheugen van het apparaat wissen. 

Bij Confirm Rx™ hartmonitors kunt u vanuit het venster Clear Diagnostics episodegegevens en opgeslagen EGM's, diagnostische 
gegevens en AF Burden-trendgegevens wissen. 

Selecteer de toets Save Selections (Selecties opslaan) om uw voorkeuren te behouden voor programmeersessies in de toekomst. 

Toegang via: toets Wrap-up Overview> toets Clear Diagnostics 
 

31 Alleen beschikbaar in SJM Confirm hartmonitors. 
32 Alleen beschikbaar in SJM Confirm hartmonitors. 

31 
 
 

                                                                 





 

Aanvullende programmeringsinformatie 
Inhoud: 
 Technische ondersteuning (pagina 33) 
 Ondersteunde apparaten (pagina 33) 
 Hoofdprogrammeringsvenster (pagina 33) 
 Monitor inschakelen/uitschakelen (pagina 33) 
 Selectie van apparaatparameters en instellingen (pagina 34) 
 Console-toetsen (pagina 34) 
 Menu Print (Afdrukken) (pagina 34) 

Technische ondersteuning 
St. Jude Medical beschikt over een telefoondienst die 24 uur per dag bereikbaar is voor vragen van technische aard en 
ondersteuning: 
 1 818 362 6822 
 1 800 722 3774 (gratis in Noord-Amerika) 
 +46 8 474 4147 (Zweden) 

Neem voor verdere hulp contact op met uw plaatselijke St. Jude Medical-vertegenwoordiger. 

Ondersteunde pulsgenerators 
De apparaten in de onderstaande tabel worden ondersteund door het Merlin™ Patient Care System met Model 3330-software. 

Tabel 7. Ondersteunde apparaten 

Naam Modelnummer 

SJM Confirm™ (pagina 35) DM2100; DM2102 

Confirm Rx™ (pagina 39) DM3500 

 

Hoofdprogrammeringsvenster 
Het hoofdprogrammeringsvenster is het bovenste deel van het scherm dat het volgende bevat: 
 ?-toets. Opent het helpmenu op het scherm. 
 Menu Tools (pagina 1). Opent een menu voor de voorkeuren en andere functies. 
 Toets Monitor Enable/Disable (pagina 33) (Monitor inschakelen/uitschakelen). Opent een venster om het verzamelen van 

gegevens tijdelijk uit te schakelen. 
 Toets Patient Information (pagina 9) (Informatie over de patiënt). Opent een venster om informatie over de patiënt naar het 

geheugen te schrijven en te bewerken. 
 Toets Note (pagina 10) (Opmerking). Opent een venster voor aanvullende patiëntgegevens. 
 Gemeten hartfrequentie 
 Rhythm Display (pagina 3) (Ritmeweergave). Toont de real-time golfvormen. 
 Toets Weergave aanpassen (pagina 7). Opent een venster om de Rhythm Display aan te passen. 
 Toets Capture bevriezen (pagina 7). Bevriest de Rhythm Display en opent een venster om de bevroren golfvorm aan te passen 

en af te drukken. 
 Toets Afdrukinstellingen (pagina 34). Opent het venster Print Settings (Afdrukinstellingen). Een pictogram zonder snoer geeft 

aan dat de programmer gebruik maakt van de interne printer. Een pictogram met een snoer geeft aan dat de programmer is 
aangesloten op een externe printer (zie de figuur hieronder). Het PDF-pictogram geeft aan dat er een PDF-rapport beschikbaar 
is om te exporteren. Zie PDF's (pagina 2). Om van printer te veranderen, selecteert u Tools > Preferences > Printer (Printer 
Preferences (pagina 2)). 

Figuur 4. Printerpictogrammen 

 
 

 

1.  Interne printer in gebruik 
2.  Externe printer aangesloten 
3.  Printen zonder papier oftewel PDF-printen geselecteerd 

 

Monitor inschakelen/uitschakelen 
Selecteer de toets Monitor Enable/Disable (Monitor in-/uitschakelen) in het hoofdprogrammeringsvenster om het verzamelen van 
gegevens tijdelijk uit te schakelen. Dit is nuttig bij medische ingrepen die ruis veroorzaken zoals elektrocauterisatie; waarbij het 
apparaat ruis uit de apparatuur zou kunnen detecteren, deze interpreteren als een aritmie-episode, en een EGM en episodegegevens 
registreren. 
 Monitoring is Disabled (Bewaking is uitgeschakeld). Het apparaat kan geen aritmie-episodes detecteren en diagnosticeren. 

Diagnostische gegevens worden niet bijgewerkt of gewist. 
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 Monitoring is Enabled (Bewaking is ingeschakeld). Het apparaat kan episodes detecteren en diagnosticeren en de 
diagnostische gegevens worden bijgewerkt. 

Aangezien de eerder geprogrammeerde parameters opgeslagen zijn in het apparaat, is het niet nodig om dezelfde programmer te 
gebruiken om bewaking uit of in te schakelen. 

Toegang via: Hoofdprogrammeringsvenster 

OPMERKING: Bij SJM Confirm™ hartmonitors reageert de PA, wanneer de bewaking is uitgeschakeld en u begint met het 
registreren van gegevens met de PA, alsof het met succes gegevens heeft geregistreerd, terwijl er echter geen gegevens 
geregistreerd zijn. 

Selectie van pulsgeneratorparameters en instellingen 
Om de instelling voor een parameter te wijzigen selecteert u de gewenste parametertoets. Er verschijnt een selectievenster voor 
instellingen. Gewoonlijk worden de te kiezen instellingen bovenaan en onderaan de schuifbalk aangegeven. De huidige permanent 
geprogrammeerde instelling wordt gemarkeerd met een klein apparaatpictogram. 

Selecteer de gewenste instelling. Nadat een instelling is geselecteerd, kunt u de volgende toetsen selecteren: 
 Program (Programmeren) programmeert de instelling permanent. 
 Preview (Voorbeeld) opent het venster Preview met de handmatig geselecteerde en automatisch geprogrammeerde instellingen. 
 Discard Changes (Veranderingen weggooien) in het scherm Preview verwijdert de veranderingen en bewaart de 

geprogrammeerde parameterinstellingen. 

Console-toetsen 
De console heeft twee noodtoetsen: de Shock- (Schok) en de VVI-toets. Deze toetsen worden niet ondersteund door de 
monitorapparaten. 

Print Menu (Printmenu) 
Het venster Print Menu (Printmenu) bevat twee tabs: 
 Reports (Rapporten) (pagina 34) 
 Instellingen (pagina 34) 

Om het beeld naar een externe printer te verzenden gaat u naar het menu Tools > Preferences > tab Printer en selecteert u de 
toets External. 

Reports (Rapporten) 
In het venster Reports (Rapporten) kunt u een willekeurig rapport in de afdrukwachtrij selecteren of deselecteren. 

Om een rapport te kiezen om het af te drukken selecteert u het aankruisvakje aan de linkerkant. Selecteer de toets aan de 
rechterkant van het aankruisvakje Episodes om de episodes te kiezen om af te drukken. Selecteer de toets aan de rechterkant van 
het aankruisvakje Freeze Captures (pagina 7) (Captures bevriezen) om de bevroren captures te kiezen om af te drukken. 

Met de toets Discard Pending (Wachtende weggooien) wist u de rapporten in de afdrukwachtrij. 

Toegang via: toets Print > tab Reports 

Settings (Instellingen) 
Met het venster Settings (Instellingen) kunt u afdrukvoorkeuren instellen. 

Selecteer de toets Printer Preferences (pagina 2) (Printervoorkeuren) om de bestemming van het rapport (interne of externe printer) 
en het aantal exemplaren van elk rapport te veranderen. 

Selecteer het gewenste aankruisvakje om: 
 de naam van de patiënt toe te voegen aan de geprinte rapporttitels. De informatie is afkomstig uit het geheugen van het 

apparaat en wordt ingevoerd in het patiëntinformatievenster (pagina 9). 
 De naam van het ziekenhuis toe te voegen aan de titel van het afgedrukte rapport. Selecteer de blauwe toets om het 

toetsenbord op het scherm te openen en de informatie in het geheugen van de programmer in te voeren. 
 Het samenvattingsrapport automatisch af te drukken na de eerste ondervraging. 

Toegang via: toets Wrap-Up Overview > toets Selected Reports > tab Settings of venster Main Programming > toets Print Menu 
> tab Settings 

Hardware Reset (Hardwarereset) 
Als de microprocessor in het apparaat niet meer functioneert, werkt het apparaat in de Hardware Reset-modus, ongeacht de 
softwarefunctie. Dit is iets anders dan een softwarereset van het apparaat. Neem onmiddellijk contact op met St. Jude Medical als er 
een hardwarereset optreedt. 

Als een apparaat dat in de Hardware Reset-modus werkt wordt ondervraagt, verschijnt er een bericht dat aangeeft dat er een 
hardwarereset is gedetecteerd. De bewakingsfunctie van het apparaat is buiten werking. 

De resetinstellingen worden vermeld in de Technische Gegevens voor elk van de ondersteunde apparaten (pagina 33). 
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Technische gegevens van SJM Confirm™ apparaten 
De onderstaande tabellen gelden voor de volgende modellen SJM Confirm™ hartmonitors: 
 SJM Confirm DM2100 
 SJM Confirm DM2102 

De onderstaande technische gegevens omvatten: 
 Fysieke specificaties (pagina 35) 
 Batterijspecificaties (pagina 35) 
 Resetinstellingen (pagina 35) 
 Röntgen-identificatie (pagina 36) 

Fysieke specificaties 

Tabel 8. Fysieke specificaties voor SJM Confirm™ hartmonitors 

Specificatie33 Gegevens 

Afmetingen (h x l x d) (cm) 5,6 x 1,8 x 0,8 

Gewicht (g) 12 

Verplaatsingsvolume (cm3) 6,5 

Oppervlak van can-elektrode (mm2) 76 

Oppervlak van headerelektrode (mm2) 30 

Kortste afstand tussen elektroden (mm) 39 

Can- en elektrodemateriaal Titaan 

Materiaal header Epoxyhars 

Coating Parylene 

Ruisdetectiefrequentie 100 of meer waargenomen gebeurtenissen per seconde 

 

Batterijspecificaties 

Tabel 9. Batterijspanning voor SJM Confirm™ hartmonitors 

Parameter Gegevens 

Fabrikant Eagle Picher 

Model LTC-3PN 

Chemische samenstelling Lithium-thionylchloride 

Aantal cellen Eén cel 

Batterijspanning (begin levensduur) 3,60 V 

Spanning voor electieve vervanging (ERI) 3,30 V 

Spanning bij einde levensduur (EOS) 3,00 V 

Verwachte levensduur (na 12 maanden houdbaarheid) 3 jaar 

 

Resetinstellingen 

Tabel 10. Resetinstellingen voor SJM Confirm™ hartmonitors 

Parameter Software 

Monitor inschakelen/uitschakelen Zoals geprogrammeerd 

AF Duration (min) 2 

Tachy Cutoff Rate (min-1) 180 

Tachy Count (intervallen) 12 

Brady Cutoff Rate (min-1) 50 

Asystole Duration (s) 3,0 

Bigeminy Qualifier (Kwalificerend element bigeminie) Off 

Sudden Onset Off 

Onset Delta (%) 18 

Intervalstabiliteit (Interval Stability) Off 

Stabiliteitsdelta (Stability Delta) 80 

Stability Window (intervallen) 12 

EGM Dynamic Range (mV) ± 0,72 

33 Afmetingen, gewicht en verplaatsingsvolume zijn nominale waarden gebaseerd op metingen van engineeringmodel. 
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Tabel 10. Resetinstellingen voor SJM Confirm™ hartmonitors 

Parameter Software 

Max Sensitivity (mV) 0,19 

Sense Refractory Period (ms) 250 

Decay Delay (ms) 60 

Threshold Start (%) 75 

Noise Response (Ruisrespons) Inhibit (Onderdrukken) 

Activity Response (Activiteitsrespons) Monitor 

Auto Pre-trigger Duration (s) 20 

Auto Post-trigger Duration (s) 20 

Patient Activated Pre-trigger Duration (s) 240 

Patient Activated Post-trigger Duration (s) 60 

AF EGM Inhibit (AF EGM onderdrukken) OFF 

EGM Trigger: AF High 

EGM Trigger: Tachycardie Low 

EGM Trigger: Bradycardie Low 

EGM Trigger: Asystolie High 

EGM Trigger: Patient Activated (Door de patiënt geactiveerd) High 

 

Röntgen-identificatie 

Tabel 11. Röntgenidentificatiecodes voor SJM Confirm™ hartmonitors 

Apparaatmodel Röntgen-identificatiecode Modelcode 

DM2100; DM2102 AM 

 

Informatie voor de arts over het gebruik van SJM Confirm™ hartmonitors 
Inhoud: 
 Patiëntselectie (pagina 36) 
 Informatie voor gesprek met patiënt (pagina 36) 
 Het apparaat implanteren (pagina 36) 
 Follow-up van de patiënt (pagina 38) 
 Het apparaat explanteren (pagina 38) 

Patiëntselectie 
Evalueer voor het implanteren van een apparaat de huidige en te verwachten klinische behoeften van de patiënt en selecteer een 
apparaat dat aan die behoeften tegemoetkomt. 

Informatie voor gesprek met patiënt 
Artsen dienen het volgende in aanmerking te nemen bij het gesprek met de patiënt over dit apparaat: 
 Geef de patiënt een exemplaar van de handleiding van de patiëntactivator (PA), die de gebruiksaanwijzingen voor de 

patiëntactivator bevat. Neem de handleiding door met de patiënt. Leg uit welke symptomen hij of zij moet noteren. 
 Moedig patiënten aan om ID-kaarten (die zijn afgegeven door St. Jude Medical) en of ID-armbanden te gebruiken die hun 

geïmplanteerde systeem documenteren. 

Het apparaat implanteren 
Gezien de aard van de implantatieprocedure dienen de arts en het ondersteunend personeel bekend te zijn met alle componenten 
van het systeem en de inhoud van deze handleiding, voordat aan de procedure begonnen wordt. 

Voorbereiding van de implantatie 
Voordat u het apparaat implanteert, kunt u de optimale implantatielocatie en oriëntatie van het implantaat bepalen door oppervlakte-
ECG-metingen uit te voeren op de gewenste locaties en in de beoogde oriëntaties. Gebruik standaard oppervlakte-ECG-elektroden en 
een ECG-meetsysteem zoals het Merlin™ PCS met de ECG-kabels. 

Neem het volgende in aanmerking bij het kiezen van de implantatieplek: 
 Bekijk de zichtbaarheid van de gewenste R-golf, P-golf en T-golf. 
 Zorg voor minimale verplaatsing van het apparaat door toedoen van bewegingen van lichaam en arm. Een implantatieplek 

parallel aan de middenlijn, dichterbij het borstbeen en verder weg van de onderste helft van de pectorale zone en het 
borstgebied kan helpen om verplaatsing van het apparaat zo veel mogelijk te beperken. Neem ook het comfort voor de patiënt 
in aanmerking. 
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Kiezen van implantatieplaats 

Plaatsbepaling in het algemeen 

Mapping kan nuttig zijn om de beste locatie voor de ICM vast te stellen op basis van R-golfmetingen aan de oppervlakte. Om de 
beste locatie vast te stellen: 

1. Gebruik het Merlin™ PCS of een ECG met 12 elektroden zodanig dat u afleidingen I en II op het real-time display ziet. 

2. Plaats de rechterbeen- (RL) elektrode op de romp en de elektroden van Optie 1 of Optie 2 zoals in onderstaande afbeelding. 

3. Druk een real-time tracing af en controleer op het ECG de R-golfamplitude en de verhouding R-golf/T-golf. 

4. Noteer de beste elektrodenconfiguratie of geef met een huidmarker de elektrodepositie aan die de voorkeur verdient, 
voorafgaand aan de voorbereiding van de operatie. 

OPMERKING: Laat een ruimte van 4 cm tussen het geleidende gedeelte van de ECG-pads. Deze afstand komt ongeveer 
overeen met de tussenruimte tussen de elektroden van de SJM Confirm ICM. 

Optie 1: Mapping in de V2-V3-locatie 

Er zijn twee opties voor mapping binnen V2-V3: 
 Verticaal 
 Onder een hoek 

Mapping in de V2-V3-locatie - Verticaal 
De locatie die de voorkeur verdient ligt tussen de parasternale lijn en de mid-claviculaire lijn. 

1. Plaats de rechterarm- (RA) elektrode ongeveer 2,5 cm vanaf het onderste gedeelte van het sternum en ongeveer 1 cm naar de 
linkerzijde van de patiënt. 

2. Plaats de linkerbeen- (LL) elektrode verticaal onder de rechterarm- (RA) elektrode zoals getoond op onderstaande afbeelding. 

Mapping in de V2-V3-locatie - Onder een hoek 

1. Volg de aanwijzingen in de paragraaf De V2-V3-locatie in kaart brengen - Verticaal hierboven. 

2. Plaats de linkerarm- (LA) elektrode ongeveer 4 cm langs een vector van afleiding II die schuin naar beneden loopt vanaf de 
rechterschouder van de patiënt. Bij sommige patiënten kan dit een betere signaalamplitude opleveren. 

Optie 2: Mapping in de apicale locatie 

Figuur 5. Mappingsopties 1 en 2 

  

1.  Optie 1 
2.  Optie 2 

 

Een andere mogelijke locatie is anterolateraal, inframammair tussen de 5de en 6de rib. 

1. Plaats de rechterarm- (RA) elektrode en de linkerarm- (LA) elektrode zoals getoond op bovenstaande afbeelding. 

Verdere informatie vindt u in: 

van Dam P, van Groeningen C, Houben RP, et al. Improving sensing and detection performance in subcutaneous monitors. J 
Electrocardiol. 2009;42:580-3. 

Chrysostomakis, S. I., N. C. Klapsinos, E. N. Simantirakis, M. E. Marketou, and P. E. Vardas. 2003. Sensing issues related to the 
clinical use of implantable loop recorders. Eurospace 2003;5:143-148. 
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Het vormen van de pocket en plaatsen van het apparaat 
1. Maak een subcutane pocket die iets smaller is dan de breedte van het apparaat. 

WAARSCHUWING: Om de betrouwbaarheid van de gegevensoverdracht te garanderen, mag het apparaat niet 
dieper dan 4 cm geïmplanteerd worden. 

2. Plaats het apparaat in de pocket met het can-uiteinde eerst. Oriënteer het apparaat zo dat de headerelektrode van het lichaam 
af gericht is en de can-elektrode naar de spier toe. 

Het apparaat moet de pocket wat groter maken voor een nauwe aansluiting. 

3. Plaats de Merlin™ PCS programmeerkop boven het apparaat om na te gaan of de R-golfdetectie goed is en om er zeker van te 
zijn dat er geen ongewenste T-golfwaarneming is. 

4. Gebruik beide hechtingsopeningen in de header van het apparaat om het apparaat vast te zetten in de pocket, zodat het 
minimaal in de pocket beweegt en de waarneming en detectie van episoden zo goed mogelijk is. 

De ene hechtingsopening zit achter de headerelektrode aan de kant van de header die naar de spier gericht is. De andere 
hechtingsopening zit aan de kant van de header die van het lichaam af gericht is. 

5. Sluit de pocket. 

6. Selecteer programmeerbare parameters en programmeer het apparaat. 

7. Wis eventuele opgeslagen EGM’s en episodegegevens uit het apparaat. 

Zie Diagnostische gegevens wissen (pagina 31). 

Bevestigen van parameterinstellingen 
Aan het eind van de programmeersessie dient u het apparaat te ondervragen en te bevestigen dat de uiteindelijke 
parameterinstellingen correct zijn. 

Implantatieformulier/Patiëntregistratieformulier 
U dient zowel het Implantatieformulier/Patiëntregistratieformulier als de registratiekaart van het apparaat in te vullen om de patiënt te 
registreren en het traceren van patiënten te vergemakkelijken. 

Follow-up van de patiënt 
Patiënten dienen eens in de drie maanden terug te komen voor een follow-up. De regelmaat van de follow-up-bezoeken hangt af van 
de conditie van de patiënt. 

Tijdens een follow-up bezoek dienen (ten minste) de volgende zaken aan de orde te komen: 
 Bekijken van het scherm FastPath™ Summary 
 Bekijken van opgeslagen episodes en real-time EGM's 
 Bevestiging dat de uiteindelijke parameterinstellingen correct zijn. 

Zie ook: 
 Batterijstatus (pagina 38) 

Batterijstatus 
De batterijstatus is gebaseerd op de batterijcapaciteit, niet op de batterijspanning. Deze wordt primair bepaald door het gebruik van 
het apparaat en wordt weergegeven in het venster FastPath™ Summary (pagina 9) en in het venster Wrap-up™ Overview 
(pagina 31). De meting van de batterijspanning (zie Real-time metingen (pagina 17)) moet worden gebruikt als een secundaire 
indicator van de batterijstatus. 

Zie ook Batterijspecificaties (pagina 35). 

Het apparaat explanteren 
WAARSCHUWING: Programmeer het apparaat op Off (Uit) voordat het geëxplanteerd wordt. Na overlijden van de 
patiënt dient het apparaat te worden uitgeschakeld voordat er een post-mortem onderzoek wordt uitgevoerd. 

Voordat u het geëxplanteerde apparaat terugstuurt naar St. Jude Medical, dient u het te reinigen met ontsmettingsvloeistof zonder 
het onder te dompelen. 

WAARSCHUWING: de apparaten bevatten ingesloten chemische stroomcellen en mogen daarom nooit worden 
verbrand. 

Formulier Out-of-Service/Explantatie/Overlijden van de patiënt 
Wanneer u een apparaat explanteert dient u een formulier Out-of-Service/Explantatie/Overlijden van de patiënt in te vullen en samen 
met de geëxplanteerde producten naar St. Jude Medical terug te sturen. Stuur ook een uitdraai van de geprogrammeerde 
instellingen van het apparaat mee. Voor informatie over het afdrukken van rapporten, zie Rapporten afdrukken. 

SJM Confirm™ Externe patiëntactivator 
Inhoud: 
 Lezen van verzonden gegevens (pagina 39) 

OPMERKING: De PA en de programmeerkop van het Merlin™ PCS mogen niet tegelijkertijd boven de SJM Confirm 
hartmonitor worden gehouden. Gebeurt dat wel, dan kan dat voldoende EMI produceren om storing in de werking van de 
monitor en de PA te veroorzaken. 
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Lezen van verzonden gegevens 
ECG-registraties die verzonden zijn door de PA bevatten kenmerkende markeringen die het begin van een ECG aangeven. De PA kan 
maximaal vijf minuten ECG-golfvormen bevatten. Alleen golfvormgegevens worden verzonden door de PA. Aanvullende gegevens, 
zoals de naam van de patiënt, informatie over het apparaat, parameterinstellingen, golfvormmarkers en de datum en tijd van 
gebeurtenissen worden in het geïmplanteerde apparaat bewaard en zijn alleen beschikbaar als u het apparaat ondervraagt met het 
Merlin™ PCS. De verzonden golfvormgegevens worden eveneens in het apparaat bewaard, en zijn beschikbaar bij de 
overeenkomende episode-informatie. 

Eventuele verdere informatie op het transmissierapport wordt gegenereerd door de serviceprovider. Hieronder ziet u een voorbeeld 
van verzonden gegevens. 

Figuur 6. ECG scheidingstekens 

 

 

De lijst van EGM’s (pagina 11) op het Merlin PCS geeft aan of er een episode in de PA geladen is. 

Technische gegevens van Confirm Rx™ hartmonitors  
De onderstaande tabellen zijn van toepassing op de hartmonitor Confirm Rx™ model DM3500. 

De onderstaande technische gegevens omvatten: 
 Fysieke specificaties (pagina 39) 
 Batterijspecificaties (pagina 39) 
 Resetinstellingen (pagina 40) 
 Röntgen-identificatie (pagina 40) 

Fysieke specificaties 

Tabel 12. Fysieke specificaties voor Confirm Rx™ hartmonitors 

Specificatie34 Gegevens 

Afmetingen (h x l x d) (mm) 49 x 9,4 x 3,1 

Gewicht (g) 3,0 

Verplaatsingsvolume (cm3) 1,4 

Oppervlak van can-elektrode (mm2) 105,9 

Oppervlak van headerelektrode (mm2) 10,8 

Kortste afstand tussen elektroden (mm) 39,85 

Can- en elektrodemateriaal Titaan 

Materiaal header Tecothane en epoxy 

Coating Parylene 

 

Batterijspecificaties 

Tabel 13. Batterijspanning voor Confirm Rx™ hartmonitors 

Parameter Gegevens 

Fabrikant Eagle Picher 

Model ICM Batterij 

Chemische samenstelling CFx 

Aantal cellen Eén cel 

Batterijspanning (begin levensduur) 3,40 V 

Spanning voor electieve vervanging (ERI) 2,81 V 

Spanning bij einde levensduur (EOS) 2,67 V 

34 Afmetingen, gewicht en verplaatsingsvolume zijn nominale waarden gebaseerd op metingen van engineeringmodel. 
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Tabel 13. Batterijspanning voor Confirm Rx™ hartmonitors 

Parameter Gegevens 

Levensduur 2 jaar, onder de gebruikscenario's: 
 Gemiddeld 1 automatisch gedetecteerde episode per dag 
 Gemiddeld 1 door de patiënt geactiveerde symptoomepisode per maand 
 Maximaal 6 maanden opslagtijd 

OPMERKING: Bij een maximale opslagtijd van 18 maanden is de 
levensduur ongeveer 5 maanden korter 

 

Resetinstellingen 

Tabel 14. Resetinstellingen voor Confirm Rx™ hartmonitors 

Parameter Software 

Monitor inschakelen/uitschakelen Ingeschakeld 

AF Duration (min) 2 

Tachy Cutoff Rate (min-1) 180 

Tachy Count (intervallen) 12 

Brady Cutoff Rate (min-1) 50 

Pause Duration (s) 3 

Bigeminy Qualifier (Kwalificerend element bigeminie) Off 

Sudden Onset Off 

EGM Dynamic Range (mV) ±0,8 

Max Sensitivity (mV) 0,15 

Sense Refractory Period (ms) 250 

Decay Delay (ms) 62,5 

Threshold Start (%) 75 

Detectie van aritmie tijdens activiteit On 

EGM Trigger: AF High 

AF Pre-trigger Duration (s) 30 

AF Post-trigger Duration (s) 120 

Other Pre-trigger Duration (s) 30 

Other Post-trigger Duration (s) 30 

Symptom Pre-trigger duration (min) 8 

Symptom Post-trigger duration (s) 30 

EGM Trigger: Tachycardie Low 

EGM Trigger: Bradycardie Low 

EGM Trigger: Pauze High 

EGM Trigger: Patient Activated (Door de patiënt geactiveerd) High 

 

Röntgen-identificatie 

Tabel 15. Röntgenidentificatiecode voor Confirm Rx™ hartmonitors 

Apparaatmodel Röntgen-identificatiecode Modelcode 

DM3500 CC 

 

Informatie voor de arts over het gebruik van Confirm Rx™ hartmonitors 

Plaatsbepaling in het algemeen 
Mapping wordt aanbevolen als de implantatie plaatsvindt in het inframammaire gebied. Om de beste locatie vast te stellen: 

1. Gebruik het Merlin™ PCS of ECG met 12 elektroden zodanig dat u afleiding I ziet op het real-time display. 

2. Plaats de rechterbeen (RL)-elektrode op de romp en de rechterarm (RA)-elektrode en de linkerarm (LA)-elektrode tussen de 
5de en de 6de rib. 

3. Druk een real-time tracing af en controleer op het ECG de R-golfamplitude en de verhouding R-golf/T-golf. 
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4. Noteer de beste elektrodenconfiguratie of geef met een huidmarker de elektrodepositie aan die de voorkeur verdient, 
voorafgaand aan de voorbereiding van de operatie. 

OPMERKING: Laat een ruimte van 4 cm tussen het geleidende gedeelte van de ECG-pads. Deze afstand komt ongeveer 
overeen met de tussenruimte tussen de elektroden van de Confirm Rx™ ICM. 

Programmering van het apparaat 
1. Breng de monitor in. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de Confirm Rx™ voor de aanwijzingen. 

2. Gebruik de programmer om de monitor te ondervragen. 

3. Selecteer een reden voor monitoring. 

Zie Nieuw apparaat (pagina 10). 

4. Controleer of er voldoende R-golfdetectie en geen onjuiste T-golfwaarneming is. 

5. Sluit de incisieplaats. 

6. Selecteer programmeerbare parameters en programmeer het apparaat. 

7. Kalibreer de drempel van de activiteitssensor. 

8. Wis eventuele opgeslagen EGM’s en episodegegevens uit het apparaat. 

Detectiealgoritme van atriale fibrillatie en prestatiestatistieken  
De SJM Confirm™ implanteerbare hartmonitor, Model DM2102, en Confirm Rx™ injecteerbare hartmonitor detecteren AF-episoden 
met een automatisch detectiealgoritme dat onregelmatige ventriculaire ritmes, waarvan bekend is dat ze vaak optreden tijdens AF, 
vaststelt. 

Het algoritme gebruikt Hidden Markov-ketens en Euclidische afstandsberekeningen van similariteit om het overgangsgedrag te 
beoordelen tussen het ene R-golf (RR) interval en het andere, en om de intervalovergangen van de patiënt te vergelijken met 
bekende intervalovergangen tijdens AF- en niet-AF-episodes die verkregen zijn van vele patiënten. Het algoritme gebruikt 
aanvullende ritme-onderscheidingscriteria om het aantal valse positieven bij AF-detecties vanwege andere onregelmatige 
hartritmetypes, zoals PAC's, PVC's, bigeminie, etc. te reduceren. 

Het algoritme is in staat AF-episodes te detecteren over een klein aantal RR-intervallen met hoge gevoeligheid. Het heeft een 
positieve voorspellende waarde voor episodes met een duur van >30 seconden alsook van >120 seconden. 

De QRS-detectieprestatie van het apparaat DM2102 werd beoordeeld met goed bekende, publiekelijk toegankelijke aritmiedatabases 
waarmee we de QRS-detectieprestatie konden testen over 285.000 hartslagen. 

Tabel 16. Resultaten van de QRS-detectieprestatie van het apparaat (%)35 

 Se PPV 

Mediaan 99,4 99,4 

 

De prestatie van het AF-detectiealgoritme werd eveneens beoordeeld met goed bekende, publiekelijk toegankelijke aritmiedatabases. 

Tabel 17. Resultaten van de prestaties van het AF-detectiealgoritme (%)36 

 ESe E+P DSe D+P 

Alle gebeurtenissen 86 89 89 83 

Gebeurtenissen >30 s 97 83 94 82 

Gebeurtenissen >120 s 98 85 94 81 

 
 

35 Se = gevoeligheid; PPV = Positieve voorspellende waarde 
36 Ese = Episodegevoeligheid; E+P = Positieve voorspelbaarheid van episode; DSe = Duur gevoeligheid; D+P = Duur positieve voorspelbaarheid 
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