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Sujeito a receita médica
Breve resumo: Este produto destina-se a ser utilizado por ou sob as indicações de um médico. Antes de utilizar estes dispositivos, leia as 
Instruções de utilização para ver uma lista completa das indicações, contraindicações, avisos, precauções, potenciais eventos adversos 
e instruções de utilização. 
Aplicação: Os dispositivos cardioversores-desfibrilhadores implantáveis (CDI) e desfibrilhadores de terapia de ressincronização cardíaca 
(CRT-D) destinam-se a proporcionar estimulação antitaquicardia ventricular e cardioversão/desfibrilhação ventricular. Os dispositivos 
CRT-D também se destinam a ressincronizar os ventrículos esquerdo e direito. A aplicação móvel myMerlinPulse™ destina-se a ser utilizada 
por pessoas que tenham um dispositivo cardíaco implantado da Abbott Medical e acesso a um dispositivo móvel. A aplicação possibilita a 
monitorização remota do dispositivo cardíaco implantado ao transmitir informações do dispositivo cardíaco implantado no paciente para o 
prestador de cuidados de saúde do paciente. Indicações: Os dispositivos CDI e CRT-D estão indicados para o tratamento automatizado de 
arritmias ventriculares potencialmente fatais. Os dispositivos CRT-D também estão indicados para tratar sintomas em pacientes que tenham 
insuficiência cardíaca congestiva com dissincronia ventricular. Além disso, os dispositivos CDI de câmara dupla e CRT-D com o algoritmo 
de deteção de TA/FA estão indicados em pacientes com taquiarritmias auriculares ou em pacientes com risco significativo de desenvolver 
taquiarritmias auriculares. A utilização de CDI e CRT-D condicionados ao ambiente de RM é condicionalmente segura no ambiente de 
RM quando utilizados com um sistema completo condicionado ao ambiente de RM e de acordo com as instruções do Manual dos sistemas 
compatíveis com RM. A realização de exames em condições diferentes pode resultar em lesões graves ou morte do paciente ou em avaria 
do dispositivo. A aplicação móvel myMerlinPulse™ está indicada para utilização por pacientes com dispositivos cardíacos implantados da 
Abbott Medical suportados. Contraindicações: As contraindicações de utilização do sistema gerador de impulsos incluem taquiarritmias 
ventriculares resultantes de fatores transitórios ou que podem ser corrigidos, tais como toxicidade farmacológica, desequilíbrio eletrolítico 
ou enfarte agudo do miocárdio. A aplicação móvel myMerlinPulse™ está contraindicada para utilização com qualquer outro dispositivo 
cardíaco implantado para além dos dispositivos cardíacos implantados da Abbott Medical suportados.
Eventos adversos: Os possíveis eventos adversos associados à implantação do sistema gerador de impulsos incluem os seguintes: arritmia 
(por exemplo, acelerada ou induzida), bradicardia, perfuração cardíaca ou venosa, tamponamento cardíaco, choque cardiogénico, morte, 
desconforto, embolia, endocardite, erosão, exacerbação da insuficiência cardíaca, crescimento excessivo de tecido fibrótico, estimulação 
extracardíaca (nervo frénico, diafragma, músculo peitoral), extrusão, acumulação de fluido dentro da bolsa do dispositivo, formação 
de hematomas, quistos ou seromas, bloqueio cardíaco, hemorragia, hemotórax, hipersensibilidade (incluindo reação tecidual local ou 
reação alérgica), infeção, formação de queloides, lesões miocárdicas, lesões nervosas, oclusão/trombo, efusão pericárdica, pericardite, 
pneumotórax, edema pulmonar, síncope, trombose, lesões valvulares. As complicações relatadas com a punção venosa direta da subclávia 
incluem pneumotórax, hemotórax, laceração da artéria subclávia, fístula arteriovenosa, lesões neurais, lesões no canal torácico, canulação 
de outros vasos, hemorragia substancial e, em casos raros, morte. Entre os efeitos psicológicos da implantação do dispositivo estão a emissão 
imaginária de impulsos, depressão, dependência, receio de esgotamento prematuro da bateria, avaria do dispositivo, emissão inadequada 
de impulsos, emissão de choques quando consciente ou perda de capacidade dos impulsos. Os possíveis efeitos adversos do dispositivo 
incluem complicações devido ao seguinte: esgotamento anormal da bateria, fratura do condutor, falha de comunicação entre dispositivo 
e programador, limiar de desfibrilhação/cardioversão elevado ou crescente, incapacidade de desfibrilhar ou estimular, incapacidade de 
interrogar ou programar devido a avaria do programador ou dispositivo, ligação incompleta do elétrodo ao gerador de impulsos, inibição 
da terapia incluindo desfibrilhação e estimulação, terapia inadequada (por exemplo, choques e estimulação antitaquicardia [ATP] quando 
aplicável, estimulação), interrupção do funcionamento devido a interferência elétrica ou magnética, intolerância a estimulação de alta 
frequência (por exemplo, dispneia ou desconforto), abrasão do elétrodo, fratura do elétrodo, danos no isolamento do elétrodo, migração 
ou deslocamento do elétrodo, perda de funcionalidade do dispositivo devido a falha de um componente, migração do gerador de impulsos, 
aumento do limiar DFT, aumento do limiar de estimulação e bloqueio de saída, derivação de energia proveniente das pás de desfibrilhação, 
falha do sistema devido a radiação ionizante. Além disso, os potenciais eventos adversos associados à implantação de um sistema de elétrodo 
venoso coronário incluem os seguintes: reação alérgica ao meio de contraste, quebra ou falha dos instrumentos de implante, 
exposição prolongada a radiação fluoroscópica, insuficiência renal devido ao meio de contraste utilizado para 
visualizar as veias coronárias. Consulte o Manual do Utilizador para obter informações detalhadas sobre 
indicações, contraindicações, avisos, precauções e potenciais eventos adversos.
Não foram identificados potenciais efeitos adversos com a utilização da aplicação móvel myMerlinPulse™.
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Número de série do dispositivo implantável da Abbott que se encontra no cartão 
de identificação do paciente

NECESSITA DE AJUDA?
Se a sua aplicação não estiver a funcionar ou continuar a receber mensagens 
de erro, deve ligar para a Assistência Técnica de Cuidados à Distância da 
Abbott ou para a sua clínica. Antes de ligar, tenha consigo as seguintes 
informações:

ESTADOS UNIDOS
Horário de apoio: Seg-Sex 8:00-20:00 ET
1-877-756-4873 myMerlin@abbott.com

INTERNACIONAL
Entre em contacto diretamente com 
a sua clínica se tiver alguma dúvida.

Nome da clínica responsável pela sua monitorização

Marca e modelo do smartphone

LIGAÇÃO AO 
SEU DISPOSITIVO
Aplicação myMerlinPulse™ 

Dispositivos CDI e 
CRT-D implantáveis

Tecnologia Bluetooth®, 
dados móveis/Wi-Fi‡

LIGADOTecnologia Bluetooth®, 
serviços de localização 
e dados móveis/Wi-Fi‡

Atualização automática 
das aplicações LIGADOAtualização automática 
das aplicações

Utilização de dados 
em segundo plano LIGADO

Modo de baixa energia da bateria DES- 
LIGADOPoupança da bateria

Desinstalar aplicações não 
utilizadas DES- 

LIGADOOtimização da bateria para 
a aplicação myMerlinPulse

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DA 
APLICAÇÃO myMERLINPULSE™
Mantenha o seu smartphone com as seguintes definições.

= definições para iPhone‡

= definições para Android‡



TRANSFIRA A APLICAÇÃO 
myMERLINPULSE™

REQUISITOS MÍNIMOS DO SMARTPHONE

• Sistema operativo (SO) Android‡ versão 8.0 ou superior
• iOS‡ versão 12.0 ou superior
• Tecnologia sem fios Bluetooth® versão 4.2 ou superior

SIGA ESTAS SUGESTÕES 
PARA SE MANTER LIGADO

MANTENHA A APLICAÇÃO myMERLINPULSE 
ABERTA
Não saia da aplicação. Lembre-se de reabrir a aplicação 
sempre que reiniciar o seu smartphone ou se comprar 
um novo smartphone. 

O dispositivo implantável da Abbott monitoriza 
continuamente o seu coração. Quando estiver perto do 
smartphone, a aplicação irá recuperar quaisquer novos 
dados do seu dispositivo e enviá-los para a sua clínica.

FIQUE LIGADO À INTERNET
Mantenha o seu smartphone ligado ao Wi-Fi‡ ou aos 
dados móveis com um sinal FORTE (deverá conseguir 
aceder a um website).

MANTENHA A TECNOLOGIA BLUETOOTH® 
LIGADA
O seu dispositivo não consegue comunicar quando 
a definição de tecnologia sem fios Bluetooth® da 
aplicação está desligada.

FIQUE POR PERTO
Mantenha o seu smartphone perto de si (a 1,5 metro ou 
5 pés), mesmo enquanto dorme, e ligue sempre o seu 
smartphone à corrente antes de se deitar. Se parecer 
que a aplicação não funciona de noite, DESLIGUE 
os dispositivos com tecnologia sem fios Bluetooth® 
perto da sua cama, tais como colunas ou relógios.

DESLIGUE A POUPANÇA DE ENERGIA 
Nas definições do seu smartphone, DESLIGUE 
as funcionalidades de poupança/otimização/baixa 
energia da bateria para a aplicação.

LIGUE AS NOTIFICAÇÕES
Permita as notificações da aplicação e LIGUE 
a definição de Utilização de dados em segundo 
plano da aplicação.*

*A definição de Utilização de dados em segundo plano pertence a um smartphone Android‡ 
e não é necessária para o iPhone.‡

TEM DÚVIDAS?
Visite MyHeartHealth.com para 
mais vídeos, brochuras e muito mais.

Partilhar uma transmissão 
com o seu médico 
(se solicitado)

Verificar o estado da bateria 
do seu dispositivo

Ver transmissões de dados 
anteriores

Aceder a recursos de ajuda 
e assistência

A aplicação myMerlinPulse 
permite-lhe:


