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Słuchamy twojego serca 

Szanowny Pacjencie, 

lekarz zdecydował się na wszczepienie ci kardiomonitora - BioMonitor 2 - aby przez dłuższy 
czas w sposób ciągły monitorować rytm serca i ustalić ewentualne nieprawidłowości w biciu 
serca lub przyczyny ewentualnych objawów. 

Na kolejnych stronach broszury dowiesz się, czym jest BioMonitor 2 i jak działa. 

BioMonitor 2 i wszelkie akcesoria 
 

  

 
BioMonitor 2 Zdalny asystent CardioMessenger Smart 

do rejestracji tętna do zapisu EKG przez pacjenta do opieki telemedycznej przy 
użyciu BIOTRONIK Home 
Monitoring® 

 
  



Wszystko o twoim sercu 

Co to jest kardiomonitor? 

Monitor serca, taki jak BioMonitor 2, jest rodzajem mini-urządzenia EKG, które może przez 
dłuższy czas w sposób ciągły rejestrować rytm serca i przechowywać wszelkie informacje o 
nieprawidłowościach w biciu serca za pomocą EKG (elektrokardiogramu). Dzięki tym zapisom 
EKG twojemu lekarzowi będzie łatwiej podjąć decyzję o leczeniu i zapewnieniu ci najlepszej 
opieki. 

 
 

Przykładowy zapis EKG za pomocą BioMonitora 2 
 

  
BioMonitor 2 ze zdalnym asystentem Urządzenie pacjenta „CardioMessenger Smart” 

 
  



Rzetelna diagnostyka 

Jak działa BioMonitor 2? 

Niektóre zaburzenia rytmu serca mogą występować spontanicznie i być bezobjawowe. To nie 
ułatwia diagnozy lekarzowi. BioMonitor 2 umożliwia dokładne monitorowanie rytmu serca 
przez tygodnie i miesiące oraz postawienie jednoznacznej diagnozy istniejącej choroby serca. 

BioMonitor 2 jest zwykle zalecany pacjentom, u których lekarz podejrzewa zaburzenia rytmu 
serca w przedsionkach lub komorach serca. Za pomocą BioMonitora 2 może on trafnie 
zdiagnozować każde zaburzenie rytmu i od tego momentu rozpocząć odpowiednią terapię. 
Na przykład, można niezawodnie wykryć migotanie przedsionków i zapobiec takim 
komplikacjom jak udar mózgu. 
Co więcej BioMonitor 2 może również dostarczać ważnych informacji na temat przyczyn 
zawrotów głowy lub omdleń nieznanego pochodzenia. 

Twój lekarz jest kompetentną osobą, która wyjaśni ci podczas osobistej konsultacji, jakie 
zalety ma dla BioMonitor 2 i w jaki sposób to urządzenie może wspierać leczenie. 

  



Łatwy sposób wszczepiania 

Jak wszczepiany jest BioMonitor 2? 

Wszczepienie BioMonitora 2 jest mało inwazyjną rutynową procedurą wykonywaną 
w znieczuleniu miejscowym i trwa tylko kilka minut1. BioMonitor 2 to mały monitor serca, 
który doskonale dostosowuje się do naturalnego kształtu ciała, przede wszystkim dzięki 
elastycznej antenie. Zazwyczaj umieszcza się go podskórnie po lewej stronie nad sercem, aby 
jak najlepiej zmierzyć sygnały z serca. 

  
Możliwe pozycje BioMonitora 2 
 

Nieznamienna blizna po wprowadzeniu BioMonitora 2 

  
Na jak długo muszę nosić BioMonitor 2? 

Pojemność baterii BioMonitora 2 jest wystarczająca, aby móc monitorować rytm serca 
pacjenta całodobowo nawet przez cztery lata i przez cały czas rejestrować zaburzenia rytmu. 
Jednak to, jak długo będziesz musiał mieć kardiomonitor, będzie zależało od twojego stanu 
zdrowia i opinii medycznej lekarza. 

1 Raport okresowy 1, BioMonitor 2 Badanie pilotażowe, wersja 1.0, 10 sierpnia 2015 r., BIOTRONIK SE & Co. KG 

  



Niezawodne wykrywanie 

Jak działa BioMonitor 2? 

BioMonitor 2 mierzy wszystkie sygnały z serca za pomocą czujników, które znajdują się na 
obu jego końcówkach. W przeciwieństwie do zewnętrznego urządzenia EKG, BioMonitor 2 
może więc pracować bez przewodu EKG. Dzięki temu w codziennym życiu pacjent zachowuje 
pełną swobodę. 

Specjalna konstrukcja BioMonitora 2 pozwala na uzyskanie optymalnej jakości sygnału - 
może on bardzo precyzyjnie rejestrować nieprawidłowości w biciu serca, a następnie je 
przechowywać. Wszystkie zapisane wyniki EKG są przekazywane lekarzowi dzięki 
telemedycynie za pośrednictwem Home Monitoring Service Center BIOTRONIK i codziennie 
przez niego analizowane. 

  

CardioMessenger Smart i BioMonitor 2 Analiza EKG przy użyciu systemu BIOTRONIK Home Monitoring 

 

  



Dokonywanie pomiaru w dokładnie 
zaplanowanym momencie 
 
Co to jest zdalny asystent i jak go używać? 

Zazwyczaj BioMonitor 2 rejestruje każdą zmierzoną nieprawidłowość w rytmie serca 
niezależnie i automatycznie. 
Jeśli lekarz uzna to za konieczne, przekaże ci zdalnego asystenta, którego zabierzesz ze sobą 
do domu. Będziesz mieć wtedy możliwość uruchomienia dodatkowych zapisów EKG - np. po 
utracie przytomności lub w przypadku wystąpienia objawów takich jak zawroty głowy lub 
przyspieszony rytm serca. 

Zapis EKG można rozpocząć, przykładając asystenta zdalnego monitoringu do punktu na 
klatce piersiowej, w którym wprowadzono BioMonitor 2. Należy nacisnąć przycisk 
wyzwalający i przytrzymać urządzenie w tej pozycji przez co najmniej trzy sekundy. Następnie 
BioMonitor 2 zapisuje wszystkie rytmy serca z ostatnich siedmiu minut retrospektywnie jako 
EKG. Lekarz ma wówczas możliwość ustalenia, w razie potrzeby, wszelkich korelacji między 
objawami, a rytmem serca. 

 

Aby zapisać wynik EKG należy krótko nacisnąć 
przycisk wyzwalający na zdalnym asystencie 
i przytrzymać go nad BioMonitorem 2 przez 
co najmniej trzy sekundy. 

 

Uwaga: Jeśli otrzymasz zdalnego asystenta, w miarę możliwości zawsze miej go przy sobie, ale nie 
w kieszeni na piersi. Używaj go tylko po otrzymaniu szczegółowych instrukcji od lekarza.  
W razie potrzeby przeszkol krewnych lub partnera, jak korzystać ze zdalnego asystenta. Dalsze 
informacje na temat urządzenia znajdują się w podręczniku technicznym. 

  



Życie codzienne 

Jaki ma wpływ BioMonitor 2 na moje codzienne życie? 
 

Ponieważ wprowadzenie BioMonitora 2 wymaga jedynie mało inwazyjnego zabiegu 
większość pacjentów może szybko wrócić do normalnej aktywności. Monitor pracy serca nie 
ogranicza ich stylu życia. 

Czy BioMonitor 2 jest narażony na zakłócenia spowodowane 
działaniem urządzeń elektronicznych? 

BioMonitor 2 jest skutecznie ekranowany i w pełni zabezpieczony przed zakłóceniami 
elektromagnetycznymi z innych urządzeń. 

W związku z tym można w każdej chwili bez wahania korzystać z następujących urządzeń 
gospodarstwa domowego: 

■ telewizora/projektora, radia, słuchawek bezprzewodowych, sprzętu stereo i podobnych 
urządzeń audiowizualnych; 

■ telefonów bezprzewodowych/telefonów komórkowych; 

■ suszarek do włosów, golarek elektrycznych i innego elektronicznego sprzętu używanego w 
łazience; 

■ popularnych sprzętów gospodarstwa domowego i kuchennych, takich jak pralki, 
odkurzacze, zmywarki do naczyń, ręczne blendery i mikrofalówki, z wyjątkiem kuchenek 
indukcyjnych (indukcyjnych płyt kuchennych); 

■ ciśnieniomierzy i monitorów pracy serca; 

■ komputerów/notebooków, sieci WLAN, faksów, kopiarek, drukarek itp. 

  



Życie codzienne 

Co jeszcze muszę wiedzieć? 

Jako pacjent z wszczepionym urządzeniem powinieneś ogólnie unikać sprzętu i urządzeń, 
które generują duże obciążenia mechaniczne lub pola elektromagnetyczne o dużym 
natężeniu. 
Mogą one zakłócać prawidłowe funkcjonowanie monitora serca i wpływać negatywnie na 
zapis danych. 

Należy używać telefonu komórkowego z dala od monitora serca, po przeciwnej stronie ciała, i 
trzymać go w odległości co najmniej 15 cm (6 cali) od loży wszczepionego BioMonitora 2, 
zarówno podczas jego używania, jak i przechowywania. 

Ze szczególną ostrożnością należy używać następujących urządzeń lub sprzętu 
elektronicznego: 

■ kuchenki indukcyjnej; 

■ wagi z funkcją pomiaru tkanki tłuszczowej w organizmie; 

■ elektronarzędzi i maszyn wytwarzające silne wibracje (wiertarek elektrycznych, pił 
łańcuchowych, broni palnej itp.); 

■ urządzeń elektryczne o silnym polu elektrycznym lub kabli wysokiego napięcia; 

■ spawarek elektrycznych; 

■ dużych urządzeń nadawczych radiofonii, telewizji i radarów; elektrycznych 
nieekranowanych systemów zapłonowych 

oraz przestrzegać specjalnych instrukcji producenta urządzenia, zwracać także uwagę na 
przebywanie w ich pobliżu. 

Informacje o badaniach lekarskich 

Jeśli chcesz poddać się badaniu diagnostycznemu, np. badaniu MRI (rezonansem 
magnetycznym) lub planujesz zabieg medyczny, powiedz lekarzowi, że masz monitor serca. 

BioMonitor 2 jest ogólnie zatwierdzony do badań MRI ciała.  



Podróże bez obaw 

Co muszę wiedzieć o zabezpieczeniach przeciwkradzieżowych lub 
kontrolach bezpieczeństwa na lotnisku? 

BioMonitor 2 jest w pełni zabezpieczony przed zakłóceniami, np. ze strony zabezpieczeń 
przeciwkradzieżowych w domach towarowych oraz systemów kontroli bezpieczeństwa na 
lotniskach. Jednak silne pole magnetyczne może wpływać na BioMonitor 2 i wyzwalać 
niepożądane zapisy EKG. 

W przypadku konieczności przejścia przez urządzenia antykradzieżowe w domach 
towarowych, prosimy nie zatrzymywać się dłużej, lecz przechodzić szybko. Dobrze jest 
uprzedzić, że masz wszczepiony kardiomonitor, który może wywołać alarm. Pamiętaj, że w 
razie potrzeby możesz pokazać kartę identyfikacyjną pacjenta. To samo odnosi się do kontroli 
bezpieczeństwa w portach lotniczych lub innych miejscach. 

 

 
Skan MRI Podróżuj bezpiecznie 

 

  



Ciągła zdalna pomoc w każdej chwili, 
w każdym miejscu 

Jak szybko BioMonitor 2 wykrywa zaburzenia rytmu serca? 

Firma BIOTRONIK od wielu lat oferuje możliwość przesyłania zapisanych danych z urządzenia 
przez telemedycynę do lekarza za pośrednictwem systemu BIOTRONIK Home Monitoring. 

W ten sposób lekarz ma możliwość codziennego zdalnego monitorowania rytmu serca za 
pomocą danych EKG i łatwego diagnozowania wszelkich zaburzeń rytmu. Każdy nagrany 
odcinek jest automatycznie przesyłany w ciągu 24 godzin i wysyłany do lekarza pocztą 
elektroniczną lub faksem - niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz. 

 

  

Codzienne zdalne monitorowanie pracy serca Transmisja EKG do lekarza 
 

  



W jaki sposób BIOTRONIK Home Monitoring przetwarza dane? 

BioMonitor 2 (1) codziennie zapisuje ważne informacje o sercu oraz urządzeniu 
i automatycznie przekazuje je w nocy do urządzenia CardioMessenger Smart (2). 
CardioMessenger Smart wysyła te zaszyfrowane dane przez sieć komórkową (3) do Home 
Monitoring Service Center 
Tam ocenia się wszystkie informacje każdego poszczególnego pacjenta, filtruje 
i podsumowuje dane w tzw. CardioReport (4). Następnie lekarz może uzyskać dostęp do 
zapamiętanych wartości za pośrednictwem zabezpieczonej strony internetowej i codziennie 
śledzić rytm serca każdego pacjenta (5). 

 

Transmisja danych za pomocą systemu BIOTRONIK Home Monitoring

 

 
CardioMessenger Smart automatycznie przesyła dane o sercu raz dziennie i z dowolnego 
miejsca na świecie, skąd dociera sygnał komórkowy. 

  



Ciągła zdalna pomoc w każdej chwili, 
w każdym miejscu 

Czego potrzebuję do transmisji danych za pomocą systemu 
BIOTRONIK Home Monitoring? 

Aby umożliwić telemedyczną transmisję danych z BioMonitora 2 za pomocą systemu 
BIOTRONIK Home Monitoring potrzebne jest urządzenie pacjenta CardioMessenger Smart 
obsługiwane za pomocą telefonu komórkowego. 

Podczas przekazywania ci urządzenia CardioMessenger, pozwól lekarzowi 
lub przeszkolonemu członkowi personelu medycznego wyjaśnić, jak działa CardioMessenger 
Smart i jednocześnie upewnij się, że urządzenie działa prawidłowo. Jeśli to możliwe, dowiedz 
się, jak i kiedy możesz dotrzeć do przychodni lub kliniki, jeśli będziesz tego potrzebować. 

 
 
  



Jak obsługiwać aplikację CardioMessenger Smart w domu? 

Aby zapewnić niezawodne codzienne przesyłanie danych z urządzenia do lekarza, umieść 
urządzenie na stoliku nocnym przed snem i naładuj je za pomocą kabla zasilającego. 
Bezdiodowy wskaźnik włączania/wyłączania zapewnia niezakłócony sen. Upewnij się, że nie 
nosisz nigdy urządzenia CardioMessenger Smart bezpośrednio nad monitorem serca np. w 
kieszeni na piersi. To samo odnosi się do telefonów komórkowych, z których korzystasz na co 
dzień. Dalsze informacje znajdują się w instrukcji technicznej CardioMessenger Smart. 

Szczegółowe informacje na temat leczenia i opieki można znaleźć na następującej stronie 
internetowej: www.biotronik.com/patients. 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące monitora serca lub systemu Home Monitoring, 
prosimy o kontakt z zespołem serwisowym firmy BIOTRONIK pocztą elektroniczną pod 
adresem: patients@biotronik.com. 

    



BioMonitor 2 
Informacje dla pacjenta 

BIOTRONIK SE & Co. KG 

Jako jedna z wiodących na świecie firm produkujących urządzenia medyczne dla układu 
krążenia, posiadająca kilka milionów wszczepionych urządzeń, BIOTRONIK, jest 
reprezentowana w ponad 100 krajach przez ponad 5600 pracowników na całym świecie. 
Wysokiej jakości innowacje i niezawodność definiują firmę BIOTRONIK i jej rosnący sukces 
oraz dają lekarzom i ich pacjentom na całym świecie pewność i spokój ducha. 
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© BIOTRONIK SE & Co. KG 
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