SOLUÇÕES
DIFERENCIADAS
PARA
INSUFICIÊNCIA
CARDÍACA
Percepta™

Quad CRT-P MRI SureScan™

CONSEGUIR
A RESPOSTA IDEAL PODE SER
MUITO DIFÍCIL1
Fatores que levam à falta de resposta
Sincronia AV
abaixo do

Arritmia

Anemia

ideal
< 90 % de
estimulação
biventricular
Posição abaixo
do ideal do
cabo do VE
Tratamento
médico abaixo
do ideal
Assincronia
mecânica
persistente
QRS estreito
subjacente

Descumprimento
do tratamento

Disfunção
primária do VD

Porcentagem de pacientes que não respondem ao tratamento devido a essas causas

AV - Atrio Ventrículo
VD - Ventrículo Direito

VE - Ventrículo Esquerdo
RM - Ressonância Magnética

MAXIMIZE A RESPOSTA À TRC
COM O PERCEPTA™ CRT-P
Algoritmo AdaptivCRT™
Otimiza a estimulação TRC a cada minuto, seja a condução
AV normal, prolongada ou haja algum bloqueio de condução

Algoritmo EffectivCRT™ durante
FA
Muda automaticamente a frequência de estimulação
para aumentar a administração eficaz da TRC durante a
FA2

Diagnóstico EffectivCRT™
Verifica a eficácia da estimulação usando um
eletrograma unipolar para avaliar a morfologia e
detectar uma deflexão negativa

Teste VectorExpress™ 2.0 VI
automático com retardo elétrico
do VE
Otimiza o vetor de estimulação, aumenta a vida útil e
melhora a resposta à TRC com retardo VD-VE

Estimulação multiponto
Permite estimular com dois electrodos de VE em vez de
usar um único eletrodo

FA: fibrilação Atrial
VE: ventriculo esquerdo

A PORCENTAGEM DE
ESTIMULAÇÃO DO VENTRÍCULO
ESQUERDO
PROPORCIONA INFORMAÇÕES
DIAGNÓSTICAS LIMITADAS
Uma porcentagem elevada de estimulação biventricular está associada com uma resposta
melhor à TRC3. Porém, a presença de estimulação não implica uma captura eficaz4,5. Os
contadores de estimulação podem indicar uma estimulação superior à real.

O diagnóstico EffectivCRT™
verifica a estimulação eficaz
INEFICAZ

Cátodo VE – HVA

EFICAZ

O diagnóstico EffectivCRT™ utiliza um eletrograma unipolar para avaliar a morfologia do
sinal cavitário, associando a deflexão negativa dele após a estimulação com uma captura
eficaz.
n
n

n

Este traçado de EGM mostra seis batimentos estimulados consecutivos: 100% de estimulação biventricular.
 s três primeiros batimentos não foram eficazes (a deflexão positiva implica que houve estímulo, mas não
O
ocorreu a captura).
Os três últimos batimentos foram eficazes (a deflexão negativa implica que o estímulo gerou a captura)

FA: fibrilação Atrial
VE: ventriculo esquerdo

TRC - Terapia de ressincronização cardíaca

IDENTIFIQUE
A ESTIMULAÇÃO
INEFICAZ
com o diagnóstico EffectivCRT™

Use a informação gerada pelo diagnóstico EffectivCRT™ para identificar a estimulação
ineficaz e tratar os pacientes que não apresentam resposta

AS NECESSIDADES DOS
PACIENTES DE TRC MUDAM
CONSTANTEMENTE
Independentemente do ritmo, da frequência e do estado
da condução do seu paciente, os algoritmos AdaptivCRT™
e EffectivCRT™ durante a FA maximizam continuamente a
estimulação eficaz

CONDUÇÃO AV
NORMAL
E FC ≤ 100 lpm

Estimulação apenas do VE
AdaptivCRT™

CONDUÇÃO AV
PROLONGADA

Estimulação biventricular
AdaptivCRT™

FIBRILAÇÃO
ATRIAL

EffectivCRT™
durante FA

OU FC> 100 lpm

Observação: Condução intacta para os dispositivos PerceptaMRITM se: SAV ≤ 220 ms, PAV ≤
270 ms. Condução intacta para os dispositivos Viva CRTTM se: SAV ≤ 200 ms, PAV
≤ 250 ms.

ALGORITMOS QUE SE
ADAPTAM PARA ATENDER
ÀS NECESSIDADES DO
PACIENTE
Algoritmo AdaptivCRT™

Otimiza a estimulação TRC a cada minuto, seja a condução AV normal,
prolongada ou haja algum bloqueio de condução
 iminui em 59% a probabilidade de reinternação* do paciente por
D
insuficiência cardíaca em 30 dias6
n Diminui o risco de fibrilação auricular (FA) em 46%7
n Aumenta a eficácia da estimulação do VE8
n

Algoritmo EffectivCRT™ durante FA
Muda automaticamente a frequência de estimulação para aumentar a
administração eficaz da TRC durante a FA2

MANTENHA A EFICÁCIA DA
ESTIMULAÇÃO NA PRESENÇA
DE FA

Caso um batimento
estimulado não
seja eficaz (ou
caso um evento
seja detectado),
o EffectivCRT™
aumenta a frequência
de estimulação
durante a FA

Caso um batimento
estimulado
seja eficaz, o
EffectivCRT™ diminui
a frequência de
estimulação durante
a FA

* Reinternações após uma internação por insuficiência cardíaca.

FA: fibrilação Atrial
VE: ventriculo esquerdo
TRC: Terapia de Ressincronização Cardíaca

APENAS O
CABO
TETRAPOLAR
ATTAIN™
PERFORMA™
OFERECE
§ Três formas diferentes para adaptar-se
às diversas anatomias dos pacientes

Distância de 1,3 mm

§ Dipolo curto para diminuir a incidência da
estimulação do nervo frênico4-6
§ Esteroides em todos os eletrodos7
– Melhora os limiares
– Maximiza a vida útil
– Permite a estimulação basal

Cabo tetrapolar de VE com
maior distância entre os
eletrodos
Campo elétrico maior: nervo
frênico estimulado

= Esteroide

Attain™ Performa™ com
dipolo curto
Campo elétrico menor: nervi
frênico não estimulado

A ESTIMULAÇÃO
MULTIPONTO PERMITE
ESTIMULAR A PARTIR DE
DOIS ELETRODOS DE VE EM
VEZ DE FAZER ISSO DESDE
UM ÚNICO ELETRODO
O Percepta™ CRT-P permite administrar dois
impulsos ao VE por estimulação, simultaneamente
ou com um retardo programado.
O VectorExpress™ contém novos vetores de
estimulação multiponto

TESTE AUTOMÁTICO DE
VE VECTOREXPRESS™ 2.0
com retardo elétrico do VE

Proporciona em dois minutos dados de valor clínico para todos os vetores, com
estimulação multiponto para:13
§ Selecionar o vetor de estimulação
§ Verificar o impacto na vida útil de cada vetor
§ Otimizar a resposta à TRC com retardo elétrico do VE (sincronia VD-VE)

Selecionar o vetor de estimulação
FA: Fibrilação Atrial
VE: ventriculo esquerdo

MELHOR
ACESSO À
RESSONÂNCIA
MAGNÉTICA
Com o Percepta MRI ™, os
pacientes podem ter acesso
a uma ressonância magnética
de corpo inteiro com 1,5 T e 3 T
Permite que os pacientes que precisam
de imagens de maior resolução e/ou de
tempos de ressonância mais curtos se
beneficiem da tecnologia 3 T
Fabricados para ressonância
magnética
§ Nossos dispositivos e cabos
SureScan™ podem ser uados em
qualquer combinação
§ As condições de exame são simples:
não há áreas de exclusão para a
ressonância magnética, não há
restrições à altura do paciente, não
há restrições de duração para a
ressonância.

RM: Ressonância Magnética

CONDIÇÕES DE
EXPLORAÇÃO
SIMPLES

SEM ÁREAS DE
EXCLUSÃO DA
RESSONÂNCIA
MAGNÉTICA

SEM LIMITE PARA
A DURAÇÃO DA
RESSONÂNCIA
MAGNÉTICA

SEM
RESTRIÇÕES
DE ALTURA DO
PACIENTE

OS DISPOSITIVOS
E CABOS
SURESCAN™
PODEM SER
USADOS EM
QUALQUER
COMBINAÇÃO

RESSONÂNCIA
MAGNÉTICA
DE CORPO
INTEIRO DE 1,5
TE3T

PERCEPTA™ CRT-P
MRI SURESCAN™
Modelo W1TR04

Relatório de tratamento de insuficiência cardíaca
Este relatório apresenta um resumo da condição
do paciente no curto e no longo prazo, com foco no
tratamento da insuficiência cardíaca. O relatório
contém gráficos que mostram as tendências dos
fluidos OptiVol™ 2.0 e tendências relacionadas à
insuficiência cardíaca nos 14 meses anteriores.
Características físicas
Volumea

20 cm3

Massa

30 g

AxLxP

59 mm x 46.5 mm x 11
mm

ID Radiopacac

RNP

b

A área superficial da carcaça do dispositivo de titânio
40,7 cm2
Materiais em contato com
tecidos humanosd

Titânio, poliuretano,
borracha de silicone

Bateria

Óxido de vanádio prata
e híbrido de lítio CFx

volume com os orifícios conectores livres.
Os ilhoses podem se destacar um pouco além da superfície da carcaça.
c
O ID radiopaco, que inclui um símbolo identificador da Medtronic, pode ser visto
numa imagem fluoroscópica do dispositivo.
d
Esses materiais foram testados com sucesso quanto à capacidade de evitar
incompatibilidade biológica. O dispositivo não gera uma temperatura
prejudicial no tecido circundante durante o funcionamento normal.
a

b

Indicadores de substituição
Tempo de substituição
recomendado (RRT)

180 dias após 3
medições automáticas
diárias consecutivas
de ≤ 2,63 V ou
imediatamente após 3
medições automáticas
diárias consecutivas de
≤ 2,60 V, o que ocorrer
primeiro

Indicador de substituição
eletiva (ERI)

3 meses após o RRT

Fim de Serviço (EOS)

3 meses após o ERI

§ RM condicional com a tecnologia
SureScan™
§ Telemetria sem fio por Bluetooth™*
§ Diagnóstico EffectivCRT™
§ Algoritmo AdaptivCRT™
§ Algoritmo EffectivCRT™ Durante FA
§ Otimização CardioSync™
§ Monitoramento do estado do fluido
OptiVol™ 2.0
§ Modo MVP™
§ Diagnóstivo Complete Capture
Management™ (ACM, RVCM, LVCM)
* O Monitoramento Remoto Sem Fio da Medtronic
(Bluetooth™) e a rede Medtronic CareLink™ serão
compatíveis no futuro; com data de lançamento a confirmar.

PERCEPTA™
QUAD CRT-P MRI
SURESCAN™
Modelo W4TR04

Relatório de tratamento de insuficiência cardíaca
Este relatório apresenta um resumo da condição
do paciente no curto e no longo prazo, com foco no
tratamento da insuficiência cardíaca. O relatório
contém gráficos que mostram as tendências dos
fluidos OptiVol™ 2.0 e tendências relacionadas à
insuficiência cardíaca nos 14 meses anteriores.
Características físicas
Volumea

20.5 cm3

Massa

30 g

A x L x Pb

59 mm x 46.5 mm x 11
mm

ID Radiopacac

RNP

A área superficial da lata do dispositivo de titânio 40.7
cm2
Materiais em contato com tecidos humanosd
Titânio, poliuretano,
borracha de silicone
Bateria

Óxido de vanádio prata
e híbrido de lítio CFx

volume com os orifícios conectores livres.
Os ilhoses podem se destacar um pouco além da superfície da carcaça.
O ID radiopaco, que inclui um símbolo identificador da Medtronic, pode ser visto
numa imagem fluoroscópica do dispositivo.
d
Esses materiais foram testados com sucesso quanto à capacidade de evitar
incompatibilidade biológica. O dispositivo não gera uma temperatura
prejudicial no tecido circundante durante o funcionamento normal.
a

b
c

Indicadores de substituição
Tempo de substituição recomendado (RRT)
180 dias após 3
medições automáticas
diárias consecutivas
de ≤ 2,63 V ou
imediatamente após 3
medições automáticas
diárias consecutivas de
≤ 2,60 V, o que ocorrer
primeiro
Indicador de substituição eletiva (ERI) 3 meses
após o RRT
Fim de Serviço (EOS)

3 meses após o ERI

§ RM condicional com a tecnologia
SureScan™
§ Telemetria sem fio por Bluetooth™*
§ Diagnóstico EffectivCRT™
§ Algoritmo AdaptivCRT™
§ Algoritmo EffectivCRT™ Durante FA
§ Estimulação multiponto
§ Exame automatizado VectorExpress™
2.0 LV
§ Otimização CardioSync™
§ Monitoramento do estado do fluido
OptiVol™ 2.0
§ Modo MVP™
§ Diagnóstivo Complete Capture
Management™ (ACM, RVCM, LVCM)

*O
 Monitoramento Remoto Sem Fio da Medtronic
(Bluetooth™) e a rede Medtronic CareLink™ serão
compatíveis no futuro; com data de lançamento a confirmar.

O PERCEPTA
MRI™ INCLUI
§ Ressonância magnética de corpo inteiro (1,5 T
e 3 T)
§D
 iagnóstico EffectivCRT™
§A
 lgoritmo EffectivCRT™ durante FA
§ Projeto PhysioCurve™
§ Algoritmo AdaptivCRT™
§ Optimização CardioSync™
§ Teste automático de VE VectorExpress™ 2.0
com retardo elétrico do VE

§ Monitoramento do estado do
líquido OptiVol™ 2.0
§ Modo MVP™ com diagnóstico
mediante o Controle de captura
em todas as câmaras (ACM, RVCM,
LVCM)
§ Estimulação multiponto
§ Preparado para o BlueSync™*
§ Vida útil = 11 anos (a 2,5/2,5/2,5V;
600 ohms; 15% A, 50% VD, 100 %
VE)

* O monitoramento remoto sem fio da Medtronic (Bluetooth™) e a rede Medtronic CareLink™ serão compatíveis futuramente. Data de
compatibilidad a confirmar.
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Consulte as instruções de uso neste site. Os manuais podem ser lidos
com uma versão atualizada de qualquer um dos navegadores de Internet
mais utilizados. Para conseguir os melhores resultados, utilize o Adobe
Acrobat™ Reader com o navegador.
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