DLOUHODOBÁ MONITORACE EKG

je efektivní formou detekce fibrilace síní*
Pro pacienty s prodìlanou kryptogenní iCMP
(ischemická CMP z neznámé pøíèiny).
Pro populaci nad 65 let obecnì.
Pro pacienty s podezøením na poruchu srdeèního rytmu
pokud není FS odhalena bìhem jednodenní monitorace.
Pro pacienty trpící presynkopálními èi synkopálními stavy.

Sluba
je hrazena
pacientem
nebo
pojiovnou.

Výhody dlouhodobé monitorace EKG
Neinvazivní metoda.
Malý zásah do bìných kadodenních stereotypù
(monost pøeruení monitorace na nezbytnì nutnou dobu).
Automatické odesílání záznamù a jejich prùbìné hodnocení.
Komplexní servis pro Vás i Vaeho pacienta v 5 minutách.
Profesionální pøístup a odborná garance zaloená
na zkuenosti s více jak 30 tisíci pacienty.

V pøípadì, e si pøejete kontaktovat spoleènost Pfizer, prosím pite na adresu spol. Pfizer. Pokud chcete nahlásit neádoucí pøíhodu spoleènosti
Pfizer, prosím, pite na e-mailovou adresu: CZE.AEReporting@pfizer.com, nebo volejte na 00420 283 004 111. Dalí moností pro pacienty
i zdravotnické pracovníky je hlásit neádoucí pøíhody pomocí formuláøe na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léèiv www.sukl.cz. V pøípadì
zájmu o dalí informace o pøípravcích spoleènosti Pfizer nebo související medicínskou èi farmaceutickou problematiku, prosím pite své dotazy na
medicalinfo.cz@pfizer.com.

FIBRILACE SÍNÍ

RIZIKO CMP

V roce 2018 bylo v ÈR
hospitalizováno cca
18 500 pacientù
6
s iCMP.

Záchyt FS u pacientù po
kryptogenní iCMP pomocí
dlouhodobé monitorace je a
7
14,8 %  tzn. 2 700 pacientù.

je nejèastìjí porucha
srdeèního rytmu v populaci 1
cca 3 %  a 200 000
dospìlých v ÈR 2,3

je 5  6× vyí u pacientù s FS 4
4
FS je pøíèinou a 35 % iCMP
5
èasto tìí následky

Monitorace EKG
po kryptogenní iCMP 5
Studie EMBRACE
(572 pac. ≥ 55 let, CMP ≤ 6 m)

30denní
ERL
%

16,1

vs.

p<0,001

1denní
holter
%

3,2

Polovina nových pøípadù FS
zachycená v 1. týdnu monitorace

Výbor Cerebrovaskulární sekce Èeské
neurologické spoleènosti doporuèuje
v souladu s platnými mezinárodními
doporuèeními 8 provedení dlouhodobého
(a tøicetidenního) holterovského
monitoringu EKG u pacientù s nezjitìnou
pøíèinou iCMP, které by mìlo být zahájeno
co nejdøíve od probìhlé iCMP.9,10
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* Data on file. Na vyádání u spoleènosti MDT a Pfizer.
CMP - cévní mozková pøíhoda, EKG - elektrokardiogram, ERL - externer loop recorder
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