
 HeartMate 3™  
התקן תמיכה חדרי 

 )LVAD( שמאלי

 HEARTMATE 3™ LVAD מדריך למשתמש עבור

EXCELLENCE 
IN EVERY MOMENT



מדריך הפעלה מהירה
מדריך למשתמש זה נועד לשימושם של המטופל והמטפל בהתקן התמיכה החדרי 

השמאלי )HeartMate 3™   )LVAD, ועליהם להכיר אותו עם השחרור מבית-החולים. 
למרות שאת מרבית ההליכים יכול לבצע המטופל, במקרים מסוימים ייתכן שיידרש 
סיוע של מטפל. למידע מפורט יותר על הניטור ותחזוקת הציוד, יש לעיין בחוברת 

.HeartMate 3™  המלאה למטופל בהתקן התמיכה החדרי השמאלי

התרעות ואזהרות
יש לקרוא את כל ההתרעות והאזהרות בחוברת למטופל בהתקן התמיכה החדרי 

.HeartMate 3™  השמאלי

 התרעות מתייחסות לפעולות או לתנאי מסוכנים שעלולים לגרום לפגיעה חמורה 
או למוות.

אזהרות מתייחסות לפעולות או לתנאים שעלולים להיות לא בטוחים, אך לרוב אינם 
מסכני חיים, העלולים לגרום פגיעה גופנית, לגרום נזק לציוד או להשפיע על האופן 

שבו המערכת פועלת.
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HEARTMATE 3™ LVAD  מערכת

 משאבת הלב. 	
 מתחברת לצד השמאלי של הלב ומזרימה דם מהלב 

לכל הגוף.

 קו הנעה: עמוד 3	 . 	
מעביר הספק כוח ומידע בין הבקר למשאבת הלב.

 בקר מערכת: עמוד 9. 3
ממשק מטופל-מערכת המספק מתח ובודק את 

המשאבה ואת קו ההנעה. מציג משתני מערכת והתראות 
כדי לדווח על פעולת המערכת, לרבות 15 דקות של 

מתח גיבוי.

 סוללות ותפסי הסוללות: עמוד 7	. 	
מספקות מתח למערכת במהלך שעות היום בעת פעילות 

 או מחוץ לבית. יש להשתמש בשתי סוללות במקביל 
כל הזמן. 

 מטען סוללות: עמוד 8	 . 5
מטעין עד ארבע סוללות ליתיום-יון 14 וולט בו- זמנית 

ומודד את מצב טעינת הסוללה.

 יחידת כוח ניידת )MPU(: עמוד 30 . 	
מספקת כוח לבקר המערכת ולמשאבה. מציגה את 

התראות בקר המערכת.

56
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MPU-לסוללות ול MPU-כיצד להחליף את מקורות המתח, מה

כיצד להחליף את הסוללות

כיצד להטעין את הסוללות

כיצד לכייל את הסוללות

כיצד לטפל באתר היציאה של קו ההנעה

כיצד להחליף את סוללת ה-MPU הפנימית

כיצד לעבור לבקר מערכת הגיבוי )במקרה חירום(

חשוב: 
עליך לשאת אתך את בקר מערכת הגיבוי ואת הסוללות המוטענות בכל עת, לשימוש במקרה חירום.

:HEARTMATE 3™ LVAD מערכת
מה כדאי לדעת לפני השחרור מבית-החולים?

HeartMate 3™ LVAD 6  |  מערכת
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הערות



 בקר 
המערכת

8  |  בקר המערכת
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בקר מערכת: סקירה כללית

בקר המערכת הוא מחשב קטן ששולט בפעולת המערכת 
ובודק את מידע המערכת. הוא מחובר למשאבה באמצעות 

 קו ההנעה. הוא שולט על פעולת המערכת ולהגיב לה. 
הוא מזהה בעיות בפעולת המערכת ומתריע עליהן. 

בקר המערכת מורכב מלחצני שליטה, סמלים מוארים וצג 
ממשק משתמש. 

חיבורי מקור המתח. 	

חיבור קו ההנעה. 	

 לחצני שליטה. 3
 a.  לחצן הסוללה

 b.  לחצן תצוגה
c.  לחצן השתק התראה

 סמלים מוארים. 	
 a.  סמלי כבל מנותק

 b.  סמלי מצב
c.  סמל 'משאבה פועלת'

צג ממשק משתמש. 5

5
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 בקר מערכת:
לחצנים וצג ממשק משתמש

 לחצן הסוללה. 	
•   מציג את מתח הסוללה )לחץ ושחרר(.

•   בודק את הבקר )לחץ והחזק במשך 5 שניות(.
 •   מעביר את הבקר למצב שינה )לחץ והחזק במשך

5 שניות כאשר דבר אינו מחובר לבקר(.

 לחצן תצוגה. 	
 מפעיל את צג ממשק המשתמש )לחץ ושחרר( 

כך שיציג מידע על פעולת המערכת.

 לחצן השתק התראה. 3
•  משתיק התראה פעילה )לחץ ושחרר(.

 •   מציג התראות קודמות )לחץ ושחרר בו-זמנית 
את לחצן השתק התראה ולחצן התצוגה(.

 צג ממשק משתמש. 	
מציג מידע, כולל מהירות המשאבה, זרימת המשאבה, 

 מדד דופק, הודעות התראה, מצב המתח והטעינה 
של סוללת הגיבוי.

1

3

2
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 בקר מערכת: 
תצוגת צג ממשק משתמש

משמעותהמסך המוצג )דוגמה(פעולות לחצן תצוגה

מהירות המשאבה בסיבובים לדקהלחץ פעם אחת

זרימת המשאבה בליטרים לדקה )Pump flow(לחץ פעם שנייה

מדד דופק )Pulsatility index(לחץ פעם שלישית

מתח בוואטלחץ פעם רביעית

סוללת הגיבוי של בקר המערכת )נמצאת בתוך בקר לחץ פעם חמישית
המערכת ומשמשת להפעלה זמנית של המשאבה במהלך 

מצב חירום( כוללת מספר מצבי סטטוס טעינה:

טעון )מוכן לשימוש(. 1

טעינה )הטעינה מתבצעת כעת(. 2

צג ממשק משתמש ריק מציין שהמסך כבוי, וזהו מצב רגיללחץ פעם שישית
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 בקר מערכת: 
סמלים מוארים

בקר המערכת מספק מידע על תפקוד המערכת באמצעות סמלים מוארים על המכשיר. הסמלים מציינים מתי פועלת 
המשאבה או מתי ישנה בעיה בתפקוד המשאבה הדורשת התייחסות מיידית. סמלים אחרים מציינים את מתח 

הסוללה הנותר, בעיות בחיבורים לכבל החשמל או לקו ההנעה או בעיות אחרות במערכת.

נורית אדומה
בסמוך למחבר קו ההנעה נדלקת כאשר קו ההנעה אינו מחובר 

כראוי או מנותק מבקר המערכת.

נורית צהובה
בסמוך לכבלי החשמל הלבנים או השחורים; נדלקת כאשר כבל 

החשמל אינו מחובר כראוי או מנותק מבקר המערכת.
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 נורית קיבולת הסוללה
 4 אורות ירוקים = נותרו בערך 75%–100% מהמתח

 3 אורות ירוקים = נותרו בערך 50%–75% מהמתח
 2 אורות ירוקים = נותרו בערך 25%–50% מהמתח

  אור ירוק 1 = נותרו פחות מ-25% מהמתח
מעוין צהוב בלבד = נותר מתח לפחות מ-15 דקות

 נורית 'משאבה פועלת'
נשארת דולקת באור ירוק כל עוד ה-LVAD פועל.

 התראת סכנה
כאשר נדלק סמל הלב האדום, פעל בהתאם להנחיות המוצגות על 

המסך. פעל באופן מיידי.

 מפתח ברגים צהוב 
נדלק באור צהוב כאשר בקר המערכת מזהה בעיה מכנית, בעיה 

חשמלית או בעיית תוכנה במערכת.

התראת סוללה חלשה
נותרו פחות מ-5 דקות של מתח סוללה. החלף מיד את הסוללות 

.MPU-המשומשות בסוללות טעונות במלואן או עבור ל

 בקר מערכת: 
סמלים מוארים
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פתרון ההתראהמשמעות ההתראהסמלים פעיליםמסך בקר המערכת

 אחד משני כבלי 
החשמל מנותק

חבר מיד את כבל החשמל המנותק למקור . 1
מתח ) MPU  תקינה או שתי סוללות 

 ™HeartMate 3 מסוג ליתיום-יון 14 וולט, 
טעונות במלואן (. 

אם ההתראה נמשכת, פנה לאיש הקשר . 2
שלך בבית-החולים.

הסוללה חלשה; מתח 
הכניסה נמוך, ונותרו 

פחות מ-15 דקות שימוש

התחבר מיד למקור מתח תקין או למקור . 1
 HeartMate 3 או שתי סוללות MPU( אחר

מסוג ליתיום-יון 14 וולט, טעונות במלואן (.

אם ההתראה נמשכת, פנה לאיש הקשר . 2
שלך בבית-החולים.

 תקלה בחומרה של 
בקר המערכת

 פנה בהקדם האפשרי לאיש הקשר שלך 
בבית-החולים לקבלת אבחון והוראות.

ייעוץ 

בקר המערכת: התראות

התראות הייעוץ והסכנה של בקר מערכת הן הודעות המופיעות על צג ממשק המשתמש כאשר קיימת בעיה במערכת 
הדורשת התייחסות מיידית. חלק מההתראות מציינות בעיות שאתה יכול לפתור בעצמך )לדוגמה, כבל חשמל מנותק 

שעליך לחבר מחדש(. אולם מרביתן מורות לך לפנות אל איש הקשר שלך בבית-החולים כדי לקבל הנחיות.

או
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בקר המערכת: התראות

מסך בקר 
פתרון ההתראהמשמעות ההתראהסמלים פעיליםהמערכת

תקלה בסוללת הגיבוי של 
בקר המערכת

 פנה בהקדם האפשרי לאיש הקשר שלך 
בבית-החולים לקבלת אבחון והוראות.

סוללת הגיבוי של בקר 
המערכת אינה מחוברת

 פנה בהקדם האפשרי לאיש הקשר שלך 
בבית-החולים לקבלת אבחון והוראות.

חשוב: הסמל 'משאבה פועלת'  דולק תמיד בירוק כאשר המשאבה פועלת.

ייעוץ 
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סכנה 

בקר המערכת: התראות

פתרון ההתראהמשמעות ההתראהסמלים פעיליםמסך בקר המערכת

המשאבה כבויה. 

הסמל 'משאבה פועלת' 
 שחור.

התחבר מיד למקור מתח תקין )MPU או שתי . 1
סוללות  ™HeartMate 3 מסוג ליתיום-יון 14 וולט, 

טעונות במלואן (.

אם התחברות למקור מתח אינה פותרת את . 2
הבעיה, לחץ על לחצן כלשהו בבקר המערכת 

כדי לנסות להפעיל את המשאבה ופנה מיד לאיש 
הקשר שלך בבית-החולים.

המשאבה הפסיקה 
 MPU-לפעול. מתח ה

אינו פועל, אולי עקב 
חשמל סטטי. 

התחבר מיד לסוללות ™HeartMate 3 מסוג . 1
ליתיום-יון 14 וולט.

אם שחזור המתח אינו פותר את הבעיה, לחץ על . 2
כל לחצן בבקר המערכת על מנת לנסות להפעיל 

את המשאבה.

קו ההנעה מנותק. 

הסמל 'משאבה פועלת' 
 שחור.

חבר מחדש באופן מיידי את קו ההנעה לבקר . 1
המערכת והעבר את לשונית הבטיחות של קו 

ההנעה בבקר המערכת למצב נעול.

אם ההתראה נמשכת לאחר חיבור קו ההנעה, לחץ . 2
על לחצן כלשהו בבקר המערכת כדי לנסות לפתור 

את הבעיה.

אם קו ההנעה מחובר וההתראה נמשכת, החלף . 3
את בקר המערכת בבקר מערכת הגיבוי המתוכנת.

אם ההתראה נמשכת, פנה לאיש הקשר שלך . 4
בבית-החולים באופן מיידי.
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סכנה 

מסך בקר 
פתרון ההתראהמשמעות ההתראהסמלים פעיליםהמערכת

שני כבלי החשמל 
מנותקים.

התחבר מיד למקור מתח תקין )MPU או שתי . 1
סוללות  ™HeartMate 3 מסוג ליתיום-יון 14 וולט, 

טעונות במלואן (.

אם ההתראה נמשכת, פנה לאיש הקשר שלך . 2
בבית-החולים באופן מיידי.

זרימה איטית: הזרימה 
נמוכה מ-2.5 ליטרים 

בדקה.

פנה בהקדם האפשרי לאיש הקשר שלך בבית-
החולים לקבלת אבחון והוראות.

מתח נמוך: מתח 
הכניסה נמוך ביותר, 

נותרו פחות מ-5 דקות.

התחבר מיד למקור מתח תקין )MPU או שתי . 1
סוללות  ™HeartMate 3 מסוג ליתיום-יון 14 וולט, 

טעונות במלואן (.

אם ההתראה נמשכת, פנה לאיש הקשר שלך . 2
בבית-החולים באופן מיידי.

בקר המערכת: התראות
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 בקר מערכת: מעבר לבקר מערכת הגיבוי - 
מקורות מתח מרובים

החלף את בקר המערכת הפועל בבקר הגיבוי ובמקורות מתח זמינים רבים.

	. התקנה
הליך זה ידרוש סיוע של מטפל.

מקם את בקר מערכת הגיבוי בהישג יד.. 1

ודא שהמטופל יושב או שוכב, מכיוון שהוא עלול לחוש . 2
סחרחורת אם המשאבה תפסיק לפעול לרגע.

 זהירות:
אל תנסה לשנות את בקר המערכת שלך ללא עזרתו של מטפל מוסמך ומיומן לצדך. פעל בהתאם להוראות הרשומות בכל 

ההתראות, כולל שיחת טלפון אל בית-החולים. פנה תמיד אל מרכז ה-LVAD שלך לפני החלפת בקרי המערכת.

שחרר את נעילת לשונית הבטיחות של קו ההנעה . 3
בבקרים )ראה תמונה למטה(.
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 בקר מערכת: מעבר לבקר מערכת הגיבוי - 
מקורות מתח מרובים

	. החלף את בקר המערכת
חשוב: השאר את בקר המערכת הפועל מחובר למקור מתח.

חבר את המחבר הלבן והמחבר השחור בבקר מערכת . 1
הגיבוי  לחשמל.

נתק מיד את מחבר קו ההנעה של בקר המערכת מבקר . 2
המערכת הפועל וחבר אותו לבקר מערכת הגיבוי. 

עשויות לחלוף 10 שניות לכל היותר עד שהמשאבה 
תתחיל לפעול )ראה שלבים א-ד להלן(.

ודא שהסמל  הירוק של 'משאבה פועלת' דולק בבקר . 3
מערכת הגיבוי.

נתק את בקר המערכת הישן שהוחלף ממקור המתח.. 4

החלף את בקר המערכת הפועל בבקר הגיבוי ובמקורות מתח זמינים רבים .

3. סיום
העבר את בקר המערכת הישן שהוחלף למצב שינה על . 1

ידי ניתוק שני כבלי המתח )השחור והלבן( ולאחר מכן 
לחץ על לחצן הסוללה והחזק אותו במשך 5 שניות.

לעולם אל תשתמש שוב בבקר המערכת הישן. צור . 2
קשר עם בית-החולים  כדי לקבל בקר מערכת גיבוי חדש 

והוראות להחזרת בקר מערכת הגיבוי הישן.

א.  שחרר את נעילת לשונית הבטיחות של קו ההנעה בבקר 
הפועל, לחץ על הלחצן האדום ומשוך את קו ההנעה 

החוצה בצורה ישירה.

ב.  הבא את החץ/קו ההתאמה של קו ההנעה מול החץ 
שעל הבקר.

ד. החלק את לשונית הבטיחות מעל הלחצן האדום. ג.  לחץ על הלחצן האדום ודחף פנימה את קו ההנעה עד 
שייכנס בנקישה למקומו.

חשוב:  אם לשונית הבטיחות אינה נסגרת לחלוטין מעל 
הלחצן האדום, קו ההנעה אינו מחובר. נתק את קו ההנעה 

וחבר אותו שוב.
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 בקר מערכת: מעבר לבקר מערכת הגיבוי - 
מקור מתח יחיד

 MPU-החלף את בקר המערכת הפועל בבקר הגיבוי ובמקור מתח יחיד זמין )החלף כאשר המערכת פועלת בעזרת ה 
או הסוללות בלבד(.

	. התקנה
הליך זה ידרוש סיוע של מטפל.

מקם את בקר מערכת הגיבוי בהישג יד.. 1

ודא שהמטופל יושב או שוכב, מכיוון שהוא עלול לחוש . 2
סחרחורת אם המשאבה תפסיק לפעול לרגע.

שחרר את נעילת לשונית הבטיחות של קו ההנעה . 3
בבקרים )ראה תמונה למטה(.

 זהירות:
אל תנסה לשנות את בקר המערכת שלך ללא עזרתו של מטפל מוסמך ומיומן לצדך. פעל בהתאם להוראות הרשומות בכל 

 ההתראות, כולל שיחת טלפון אל בית-החולים. 
פנה תמיד אל מרכז ה-LVAD שלך לפני החלפת בקרי המערכת.
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	. החלף את בקר המערכת
העבר את מקור המתח של המחבר הלבן מהבקר הפועל . 1

לבקר מערכת הגיבוי.

נתק מיד את מחבר קו ההנעה של בקר המערכת מבקר . 2
המערכת הפועל וחבר אותו לבקר מערכת הגיבוי. עשויות 

לחלוף 10 שניות לכל היותר עד שהמשאבה תתחיל לפעול 
)ראה שלבים א-ד להלן(.

ודא שהסמל הירוק של 'משאבה פועלת'  דולק . 3
בבקר הגיבוי.

העבר את מקור המתח השחור של המחבר מבקר . 4
המערכת שהוחלף )הישן( לבקר מערכת הגיבוי.

 בקר מערכת: מעבר לבקר מערכת הגיבוי - 
מקור מתח יחיד

ב. הבא את החץ/קו ההתאמה של קו ההנעה מול  
החץ שעל הבקר.

ד. החלק את לשונית הבטיחות מעל הלחצן האדום.

החלף את בקר המערכת הפועל בבקר הגיבוי ובמקור מתח יחיד זמין .

3. סיום
העבר את בקר המערכת הישן שהוחלף למצב שינה על . 1

ידי ניתוק שני כבלי המתח )השחור והלבן( ולאחר מכן 
לחץ על לחצן הסוללה והחזק אותו במשך 5 שניות.

לעולם אל תשתמש שוב בבקר המערכת הישן. צור . 2
קשר עם בית-החולים  כדי לקבל בקר גיבוי חדש 

והוראות להחזרת בקר המערכת הישן.

ג. לחץ על הלחצן האדום ודחף פנימה את 
קו ההנעה עד שייכנס בנקישה למקומו.

חשוב: אם לשונית הבטיחות אינה נסגרת לחלוטין מעל 
הלחצן האדום, קו ההנעה אינו מחובר. נתק את קו ההנעה 

וחבר אותו שוב.

א.  שחרר את נעילת לשונית הבטיחות קו ההנעה בבקר 
הפועל, לחץ על הלחצן האדום  ומשוך את קו ההנעה 

החוצה בצורה ישירה.



22  |  בקר המערכת

 בקר מערכת: 
ביצוע בדיקה עצמית של הבקר

בצע בדיקה עצמית של בקר המערכת בכל יום כדי 
לבדוק את מחווני התראות הקוליים והחזותיים 

שבממשק המשתמש. הבדיקה העצמית של בקר 
המערכת היא פונקציה קולנית ומוארת. כל המחוונים 

הקוליים והחזותיים אמורים לפעול והמילים 'בדיקה 
עצמית' אמורות להופיע על הצג.

לצורך ביצוע בדיקה עצמית של בקר המערכת:

 לחץ על לחצן הסוללה  והחזק אותו במשך . 1
5 שניות.

ודא כי:. 2

הכיתוב 'בדיקה עצמית' מופיע על הצג.• 

כל הסמלים והמחוונים בממשק המשתמש • 
מוארים בו-זמנית.

 בקר המערכת משמיע צליל התראת שמע • 
קבוע וחזק.

. כל המחוונים הקוליים/. 3 שחרר את לחצן הסוללה 
האורות אמורים להישאר פועלים במשך 15 שניות, 

שבסופן המחוונים הקוליים/האורות נפסקים, הצג חוזר 
להיות שחור והבדיקה העצמית הושלמה. 

 חשוב: 
אם מופעלת התראה במהלך בדיקה עצמית, הבדיקה 
העצמית מסתיימת ומחוון ההתראה המוצג על המסך 
נשאר פעיל. לא ניתן להתחיל בדיקה עצמית של בקר 

 מערכת במהלך ההתראות הבאות: 
 כל התראת סכנה, התראת ייעוץ כבל חשמל מנותק 

או התראת ייעוץ מתח סוללה נמוך.



1

2

בקר מערכת: טיפול וייצוב אתר היציאה של קו ההנעה

חשוב מאוד לשמור שאתר היציאה של קו ההנעה )המקום 
שבו קו ההנעה עובר דרך העור( יהיה נקי ויבש כל הזמן. 

שמירה על מקום היציאה נקי ויבש מפחיתה את הסיכון 
לזיהום. לאחר שתעזוב את בית-החולים, האחריות לטיפול 

באתר היציאה מוטלת עליך. הקפד תמיד לפעול בהתאם 
לצעדים שנמסרו לך על-ידי האחות או על-ידי איש הקשר 

שלך בבית-החולים יש להשתמש כל הזמן במערכת לניהול 

קו ההנעה שסופקה על-ידי מרכז ההשתלות. המערכת 
לניהול קו ההנעה צריכה לכלול תחבושות ומייצב.

אם תבחין בסימנים כלשהם של זיהום, פנה לאיש הקשר 
 שלך בבית-החולים באופן מיידי. אל תמתין! 

טיפול מוקדם יכול למנוע סיבוכים.

ערכת חבישה באתר היציאה. 	

קיבוע באמצעות חיבור מלעורי. 	
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בקר מערכת: סוללת גיבוי

 סוללת גיבוי בתוך בקר המערכת  מספקת לפחות 
15 דקות של מתח גיבוי ל-LVAD, אם מקור המתח שנמצא 

בשימוש מתנתק או נפסק. 

סוללת הגיבוי של בקר המערכת תיטען ברגע שמתח חיצוני 
.)MPU יחובר לבקר המערכת )סוללות או
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 תזכורת חשובה: 
יש לטעון את סוללת הגיבוי בתוך בקר מערכת הגיבוי 

מדי שישה חודשים.

הטען את סוללת הגיבוי בתוך בקר מערכת הגיבוי.

חבר את בקר מערכת הגיבוי למקור מתח ) MPU  או . 1
שתי סוללות HeartMate 3™ LVAD מסוג ליתיום-יון, 

14 וולט(.

כאשר בקר המערכת מחובר למקור מתח, על צג . 2
ממשק המשתמש מופיע הכיתוב "בטעינה" או "הטעינה 

הושלמה."

כאשר הטעינה מסתיימת, בצע בדיקה עצמית של בקר . 3
מערכת הגיבוי )לחץ על לחצן הסוללה והחזק אותו 

במשך 5 שניות(. 

נתק את מקור המתח מבקר מערכת הגיבוי. החזר את . 4
בקר מערכת הגיבוי לנרתיק. לא נדרשת כל פעולה 

נוספת במשך שישה חודשים.

 בקר מערכת הגיבוי: 
הטענת סוללת הגיבוי

 הערה: 
אין להסיר את מקור המתח עד להופעת 

הכיתוב "הטעינה הושלמה". טעינת 
סוללת הגיבוי של בקר המערכת עשויה 

להימשך עד שלוש שעות.
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מקם את החיצים זה 
מול זה

לחצן שחרור

תפס סוללה

סוללה
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משמעותמספר הפסים המוארים

נותרו כ-80%–100% מהמתח5

נותרו כ-60%–80% מהמתח4

נותרו כ-40%–60% מהמתח3

נותרו כ-20%–40% מהמתח2

נותרו כ-10%–20% מהמתח1 קבוע

נותרו כ-10% או פחות מהמתח. אין להשתמש בסוללה כאשר מהבהב אור 1 מהבהב
אחד. בקר המערכת HeartMate 3™ LVAD יציג התראת ייעוץ על מתח

 הספקת מתח למערכת: 
סוללות ליתיום-יון 		 וולט

 ה- HeartMate 3™ LVAD עושה שימוש בסוללות ליתיום-יון 14 וולט, המספקות עד 17 שעות של תמיכה. נדרשות להן
ארבע שעות לצורך טעינה. חמישה פסים מוארים בכל סוללה מציינים את כמות המתח שנותרה בסוללה.

 זמן תמיכה
17–10 שעות

 זמן טעינה 
4 שעות
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תצוגת מטען הסוללות

 מספר תושבת 
LED ומחווני

 הספקת מתח למערכת: 
מטען סוללות אוניברסלי

LED מחווני

 LED-סטטוס/משמעותצבע תאורת ה

הסוללה טעונה ומוכנה לשימוש.ירוק

הסוללה נמצאת בדיקה, טעינה או כיול.צהוב

נדרש סבב כיול עבור הסוללה )ראה דוגמה בעמוד הבא(.  צהוב מהבהב

הסוללה או מערכת הטעינה פגומים. אין להשתמש בסוללה.אדום



הספקת מתח למערכת  |  9	

ההודעות מתקבלות על ידי לחיצה על מספר התושבת

התקדמות סבב הכיול וקיבולת המטעןמתח שנותר

הודעות אוטומטיות

פנה לבית-החולים לקבלת שירות

 הסוללה בתושבת 4
זקוקה לכיול

 הכיול נמשך
12 שעות

 הספקת מתח למערכת: 
הודעות על צג מטען הסוללות

לחץ 4 

 הערה: 
הודעת נדרש כיול סוללה תופיע במשך 10 שניות בלבד לאחר הכנסת הסוללה.
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 הספקת מתח למערכת: 
)MPU( סקירה של יחידת הכוח הניידת

 ה-MPU מתחברת ליציאת AC כדי לספק מתח למערכת 
ה- HeartMate 3™ LVAD וניתן להשתמש בה בבית, 

במצב נייח או בזמן השינה. ה-MPU מעבירה מתח לבקר 
המערכת באמצעות כבל המטופל.

 רמקולים . 	
 משמיעים התראה במקרה של בעיות במערכת 

הדורשות התייחסות.

	 .AC חיבור הספקת מתח 
.AC לצורך חיבור היחידה ליציאת הספקת מתח

 סמלי מצב. 3
מספקים מידע על מצב המערכת.

 כבל מטופל. 	
מתחבר אל בקר המערכת כדי להעביר מתח.

3

1

2
4
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MPU-מהסוללות ל

 הספקת מתח למערכת: 
החלפת מקורות מתח

מ-MPU לסוללות

חבר 

שחור אל שחור

לבן אל לבן
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 מה כדאי לדעת על
חשמל סטטי

 מה לעשות כדי 
למנוע היווצרות חשמל סטטי

חשמל סטטי מתרחש כאשר שני פריטים באים במגע 
זה עם זה. רמות גבוהות של חשמל סטטי עלולות לפגוע 
ב-HeartMate 3™ LVAD או להזיק לו ולגרום לעצירת 

המשאבה שלך. 

חשיפה לזרם של חשמל סטטי אפשרית 
במקרים הבאים:  

קיפול או החלפת מצעים.  •

הוצאת כביסה מהמייבש.  •

גרירת הרגליים על שטיח.  •

•  מגע במסכים של טלוויזיות או מחשבים ישנים )מסכי 
LCD ו-LED אינם גורמים לחשמל סטטי(.

אריגים כמו צמר, משי וחומרים סינתטיים יכולים לייצר 
חשמל סטטי. השתמש בבדי כותנה במידת האפשר. 

חשמל סטטי נפוץ יותר כאשר האוויר יבש )לחות נמוכה 
מ-30%(. מזג אוויר קר ומערכות חימום ביתיות יכולות 

עשויות לייבש את האוויר. 

מכשיר אדים יכול להפחית את היובש באוויר וכך גם את 
החשמל הסטטי.

באפשרותך להפחית חשמל סטטי בעזרת 
מוצרים כגון: 

מכשיר אדים שיוסיף לחות לאוויר.  •

•  דפי ייבוש ומרככי כביסה לבגדים ולמצעים.

תרסיס נוגד חשמל סטטי לשטיחים וחומרים אחרים.  •

שמירה על לחות העור.  •

בגדים ומצעים מכותנה.  •

כשאינך ישן או נח, השתמש בסוללה במקום ב-MPU כדי 
לספק מתח ל-HeartMate 3™ LVAD. מתח מהסוללה 
עשוי לעזור להקטין את הנזק או הפגיעה במערכת שלך 

עקב חשמל סטטי. 
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 	. פתח את תא הסוללות ומשוך את הסרט האדום 
כדי להוציא את הסוללות.

פתרון ההתראהמשמעות ההתראהסמלי סטטוס

התחבר מיד לשתי סוללות HeartMate 3™ LVAD . 1תקלה פנימית
מסוג ליתיום-יון 14 וולט טעונות במלואן.

פנה בהקדם האפשרי לאיש הקשר שלך בבית-החולים . 2
לקבלת אבחון והוראות.

MPU-החלף את סוללות הAA-החלף את סוללות ה 
.MPU-ב 

ייעוץ 

AA טעינת סוללות האלקליין
	. פתח את הבורג בלוח האחורי.

	. סגור את התא והדק את הבורג.3. החלף את סוללות האלקליין AA בתא.

 הספקת מתח למערכת: 
התראות יחידת הכוח הניידת )MPU( ופתרון בעיות
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אביזרים
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תיק עמיד במים 
שומר שהבקר והסוללות לא יירטבו 

בזמן המקלחת.

תיק משולב
אחסון הבקר והסוללות בתיק אחד.

חיבור לחגורה
דרך חלופית לנשיאת הבקר.

אפוד לנשיאת אביזרים
אפוד רשת לנשאית הסוללות 

היוצר פיזור של המשקל על כל 
פלג הגוף העליון.

נרתיק לסוללה
מאפשר לשאת את הסוללות 
באמצעות רצועות לכתפיים.

אביזרים



Abbott
The Corporate Village, Da Vincilaan 11-Box F1 B-1935, Zaventem, Belgium, 

cardiovascular.abbott/HeartMate3

סיכום קצר: לפני השימוש במכשירים אלה, אנא עיין בהוראות השימוש כדי ללמוד על כל ההתוויות, התוויות הנגד, האזהרות, אמצעי הזהירות, אירועים שליליים אפשריים 
והוראות השימוש.

התוויות: מערכת תמיכה חדרית שמאלית  ™HeartMate 3 נועדה לספק תמיכה המודינמית לטווח ארוך למטופלים עם אי-ספיקת לב חריפה בחדר השמאלי. היא מיועדת 
 לתמיכה זמנית, כגון גשר לקראת השתלת לב )BTT(, או כיעד טיפול קבוע )DT(. מערכת תמיכה חדרית שמאלית HeartMate 3 מיועדת לשימוש בתוך בית-החולים 

או מחוצה לו.

התוויות-נגד: אין להשתמש במערכת התמיכה החדרית השמאלית HeartMate 3  למטופלים שאינם יכולים לעמוד בטיפול למניעת קרישה או אלרגיים לטיפול זה.

אירועים חריגים: האירועים החריגים הבאים עשויים להיות קשורים לשימוש במערכת התמיכה החדרית השמאלית HeartMate 3. האירועים החריגים מפורטים לפי סדר 
תדירות צפוי יורד, פרט למוות, שמופיע ראשון ברשימה מאחר שהוא מהווה השלכה בלתי הפיכה: מוות, דימום )בסמוך למועד הניתוח או מאוחר יותר(, זיהום מקומי, 

הפרעה בקצב הלב, אי-ספיקה נשימתית, אלח דם, זיהום קו ההנעה או כיס המשאבה, אי-ספיקת לב ימנית, אי-ספיקת כליות, אירוע פסיכיאטרי, שבץ, אירוע תרומבואמבולי 
פריפרי, ליקויים בתפקוד הכבד, ליקויים עצביים, תמס דם

.HeartMate 3 LVAS לאזהרות ואמצעי זהירות נוספים, אנא עיין בהוראות השימוש של

.Abbott מציין סימן מסחר של קבוצת החברות   ™
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מאמצים מצוינות 
אל הלב בכל יום

 HeartMate 3™-בזכות הבחירה ב
LVAD תוכלו לאמץ אל לבכם את 

היקר לכם מכל.

העצמת שינוי ההתמודדות עם אי-ספיקת לב
החל מטיפול ועד ניהול מטופלים מתמשך, Abbott מחויבת לעבוד לצדכם כדי לקדם את ההתמודדות אי-ספיקת לב ולשפר את חייהם של יותר ויותר 

מטופלים.


