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ADVISA™
MRI™
INOVAÇÃO DE PONTA COM O ADVISA MRI™ PARA
O TRATAMENTO DE DIVERSAS CONDIÇÕES E
COMORBIDADES DOS PACIENTES
O que você esperaria do atual sistema de estimulação para que
fosse de ponta? Um sistema que também possa beneficiar os
pacientes no futuro.
O sistema de estimulação Advisa MRI™ é projetado para acesso seguro a
um exame diagnóstico de imagem por RM com SureScan™, tratamento e
informações da doença para os seus pacientes no presente. Além disso,
ele tem as ferramentas para diagnosticar e tratar as comorbidades que
eles possam desenvolver no futuro. O nosso mais avançado sistema
de estimulação Advisa MRI™ oferece aos seus pacientes recursos
diferenciados. Características inovadoras como MVP®, Optivol®, diagnóstico
digital, e um conjunto completo de terapias atriais.

Sem comprometimento do tratamento de comorbidades no
presente ou no futuro
Um marca-passo não deve provocar estimulação ventricular direita
desnecessária, que tem sido associada ao aumento no risco de Fibrilação
Atrial e Insuficiência Cardíaca, nem deve impedir seu paciente de se submeter
a uma RM essencial. O sistema de estimulação Advisa MRI™ oferece avanços
tecnológicos que não irão comprometer o tratamento futuro dos seus
pacientes.
SureScan™ é projetado para acesso seguro à RM, o mais avançado exame
diagnóstico de imagem
■■ Para milhões de pacientes portadores de dispositivos cardíacos, os exames
de RM não são seguros e são contraindicados.
■■ 50% - 75% dos pacientes com um dispositivo cardíaco implantável
precisarão se submeter a uma RM durante a vida útil do seu dispositivo1.
■■ Os sistemas de estimulação SureScan™ são formados pelo marca-passo e
os eletrodos – que são projetados, testados e aprovados pela CE Mark e FDA
para uso com RM quando utilizado conforme recomendado.
■■ Ressonância Magnética Condicional para 1.5 T e 3.0 T.
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Managed Ventricular Pacing (MVP®) [Gerenciamento da Estimulação
Ventricular]. Condução intrínseca quando você tem segurança da
estimulação quando você precisar.
■■ A estimulação ventricular direita (VD) desnecessária aumenta o risco
de Fibrilação Atrial (FA), hospitalização por Insuficiência Cardíaca e
mortalidade2-4
■■ As diretrizes da ESC determinam que, na seleção do dispositivo e do
modo de estimulação, “a tendência é de estimulação de dupla câmara com
minimização da estimulação ventricular direita”5, e as diretrizes do ACC/
AHA/HRS também reconheceram a importância de minimizar a estimulação
VD desnecessária.
®
■■ O Gerenciamento da Estimulação Ventricular (MVP ) comprovadamente
reduz a estimulação VD desnecessária em 99% *6,7
■■ Uma estratégia de minimizar a estimulação ventricular ocasionou uma
redução de 40% no risco relativo de desenvolver FA persistente em
comparação com a estimulação de dupla câmara convencional8

Quantos de seus pacientes portadores de
marca-passo podem desenvolver Fibrilação
Atrial ou Insuficiência Cardíaca ao longo de
suas vidas?
O processamento de sinal digital preciso
e o diagnóstico avançado do sistema de
estimulação Advisa MRI™ oferecem a você
um quadro claro da condição do seu paciente,
no presente e à medida que ela evolui.
As Tendências Cardiac Compass® fornecem
informações claras para detecção de
arritmias atriais e para rápida tomada de
decisões.8
■■ 14 meses de dados sobre tendências ajudam
a monitorar os resultados do dispositivo e
das modificações na terapia medicamentosa
■■ A carga diária de FA ajuda a avaliar o controle
do ritmo.
■■ A frequência ventricular durante TA/FA ajuda
a avaliar o controle da frequência.
■■ A porcentagem diária de estimulação
ventricular ajuda a avaliar a redução de
estimulação desnecessária.
■■ A documentação de FA identifica arritmias
assintomáticas.
O processamento de sinal digital oferece
acompanhamentos eficientes, rápida
interrogação do marca-passo e diagnóstico
preciso.8
■■ 22 minutos de EGM armazenado de alta
qualidade em dupla câmara.
■■ Detecção e classificação de arritmias com
base no algoritmo PR Logic específico e
altamente sensível.
■■ Informações diretas sobre início, morfologia
e término de arritmias.

O Monitoramento do Acúmulo de Líquidos com
Optivol®, juntamente com o Laudo de Controle de
Insuficiência Cardíaca8-12†, acompanha e monitora
as alterações de líquidos utilizando medições de
impedância intratorácica.
■■ Optivol® monitora automaticamente o estado de líquidos para

prever o agravamento da Insuficiência Cardíaca.13,14
■■ Optivol® pode ser utilizado para estratificar o risco nos seus
pacientes com IC para monitoramento mais frequente.13,14
MEDIÇÃO DE IMPEDÂNCIA
INTRATORÁCICA OPTIVOL®
FA - fibrilação atrial | TA - taquiarritimia | EGM - eletrograma intracavitário
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ACOMPANHAMENTO DE ROTINA FEITA
QUANDO O SEU PACIENTE CHEGA.
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A TECNOLOGIA MAIS AVANÇADA
PRECISA SER COMPLICADA?

Automatismo completo – comprovadamente seguro,
simples e preciso.18
Com o sistema de estimulação Advisa MRI™, inovação
de ponta e sofisticação não significam complexidade. Em
vez disso, desenvolvemos recursos de surpreendente
simplicidade, oferecendo segurança para seus
pacientes e facilidade de uso para você.
■■ Acompanhamento do marca-passo totalmente
automático significa mais tempo com os pacientes,
menos tempo com os dispositivos.
■■ Atrial and Ventricular Capture Management™ (ACM e
VCM) [Gerenciamento das Capturas Atrial e Ventricular]
proporciona conforto pela segurança dos seus pacientes
com ajustes e medições automáticos do limiar.
■■ TherapyGuide® oferece uma programação nominal fácil
e sob medida para o paciente.
Processamento de Sinal Digital no Interior
O Sistema de Estimulação Advisa MRI™ é ideal para
seus pacientes no presente, e será ideal para eles no
futuro — mesmo se desenvolverem comorbidades como
Insuficiência Cardíaca ou Taquiarritmias Atriais, ou se
precisarem se submeter a uma RM.
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* Número mediano de acordo com as referências bibliográficas dos itens 6 e 7.
† Optivol é adjuvante às ferramentas existentes de avaliação e análise.
Fotos utilizadas com a devida autorização da
Siemens AG.
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Breve declaração
Consulte o manual do dispositivo para obter informações
detalhadas sobre o procedimento de implante, indicações,
contraindicações, avisos, precauções e possíveis eventos adversos.

Medtronic
Av. Jornalista Roberto Marinho, 85 - 9º e 10º andares
São Paulo, SP, 04576-010
Brasil
Tel. 55 11 2182-9200
Fax: 55 11 2182-9240

medtronicbrasil.com.br

www.medtronic.com/manuals
Consulte as instruções de uso nesse site de Internet. Os manuais
podem ser visualizados usando uma versão atual de um navegador
de Internet.
Para obter melhores resultados, utilize o Adobe Acrobat® Reader
com o navegador.
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