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BIOTRONIK SE & Co. KG 

Uma das empresas líderes mundiais em dispositivos 
médicos cardiovasculares, com vários milhões de 
dispositivos implantados, a BIOTRONIK é representada 
em mais de 100 países por sua força de trabalho global 
de mais de 5600 funcionários.
  
Qualidade, inovação e confiabilidade definem a 
BIOTRONIK e o seu crescente sucesso – e oferecem 
confiança e tranquilidade aos médicos e seus 
pacientes em todo mundo.



O que significa RM?

A RM, ou ressonância magnética, é uma tecnologia avançada 
que permite ao médico ver imagens muito detalhadas de seus 
órgãos e estruturas internas usando ímãs fortes, ondas de rádio 
e computa dores. Até recentemente, os pacientes portadores de 
um dispositivo cardíaco implantável não podiam fazer exames  
de RM devido aos fortes campos magnéticos presentes durante 
o procedimento.  

O que significa ProMRI®?

A nova tecnologia ProMRI® da BIOTRONIK permite que  
pacientes com um sistema de estimulação cardíaca (marca passo 
ou desfibrilador) possam fazer exames de RM com segurança sob 
determinadas condições. 

Os dispositivos ProMRI® da BIOTRONIK incluem as  
inovações mais recentes para proporcionar o tratamento com 
o dispositivo mais moderno, além da oportunidade de obter 
diagnósticos aprimorados por meio de exames de RM.

Como posso saber se o meu dispositivo é um produto ProMRI®?

A BIOTRONIK oferece sistemas com ProMRI® em todo seu 
portfólio de dispositivos cardíacos implantáveis. Isto inclui 
marcapassos e desfibriladores unicamerais, bicamerais e 
tricamerais. Para descobrir se o seu sistema tem a nova 
tecnologia ProMRI®, verifique se o cartão de identificação  
do seu marcapasso ou desfibrilador tem uma marca de seleção 
na caixa “Exame de Ressonância Magnética”.

ProMRI® – segurança para você

Não se esqueça de levar o cartão de identificação do seu 
marcapasso ou desfibrilador para o radiologista no dia 
do seu exame de RM.
 
Para obter mais informações sobre o ProMRI®, visite 
nosso site: www.biotronik.com  / promri

Se um médico prescrever um exame de RM, eu preciso fazer 
algo específico?

Ao agendar o seu exame de RM, diga ao radiologista que você 
possui um sistema BIOTRONIK que pode ser submetido a um 
procedimento de RM. Além disso, entre em contato com seu 
cardiologista, que tomará todas as medidas necessárias para 
preparar o seu dispositivo para o exame. Ao chegar ao 
consultório do radiologista, basta mostrar o cartão de 
identificação do seu marcapasso ou desfibrilador.

O que acontecerá antes da RM?

Antes do exame, o seu cardiologista programará o marcapasso 
ou o desfibrilador para uma configuração especial de ProMRI® 
que impede a interferência do equipamento de RM no seu 
dispositivo cardíaco.

O que acontecerá durante a RM?

O seu sistema ProMRI® foi desenvolvido e testado especifi-
camente para uso em um equipamento de RM. Em relação ao 
procedimento de exame, ele não é diferente de um exame 
convencional realizado em um paciente que não use um 
dispositivo cardíaco. 

O que acontecerá após a RM?

Após o exame, você precisa consultar seu cardiologista 
novamente para que o dispositivo seja reprogramado para as 
configurações anteriores ao exame. O exame de RM não causa 
efeitos no monitoramento regular do seu dispositivo nem nos 
cuidados terapêuticos.device monitoring and therapy care.


