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CFM Olympic Brainz Monitor
uzupełnia przyłóżkowe
monitorowanie czynności mózgu
noworodków o automatyczne
oznaczanie możliwych napadów.
Rozpoznaj problem z
RecogniZe

Rozpoznaj szpitalne wyzwanie z
RecogniZe

FAKT: Napady u noworodków są zazwyczaj subtelne
klinicznie, niewidoczne i trudne do odróżnienia od
normalnych zachowań w okresach międzynapadowych
lub zjawisk fizjologicznych1, przez co trafne rozpoznanie
i leczenie stanowi wyzwanie dla klinicystów w
środowisku wytężonej pracy na oddziale intensywnej
opieki nad noworodkiem (NICU).

FAKT: W wielu instytucjach brakuje całodobowej opieki
neurologicznej identyfikującej zagrożone niemowlęta, co
zwiększa ryzyko.

FAKT: Napady częściej zdarzają się w okresie
noworodkowym niż każdym innym okresie życia –
aż 57,5/1000 w przypadku masy ciała <1500 g i
2,8/1000 przy masie 2500–3999 g.2
FAKT: Przy umiarkowanej do ciężkiej encefalopatii
niedotlenieniowo-niedokrwiennej (HIE) częstość
napadów wynosi >50%.3

FAKT: Konwencjonalne EEG (cEEG) przy użyciu więcej niż
10 elektrod i jednoczesnego nagrywania wideo stanowi
wzorcową normę monitoringu przyłóżkowego. Ciągłe EEG,
czyli cEEG, jest jednak pracochłonne w przygotowaniu i
interpretacji, a interpretacja rzadko bywa dostępna w
czasie rzeczywistym.4
FAKT: Nierozpoznane i nieleczone napady u noworodków
mogą prowadzić do długotrwałego pogorszenia stanu
zdrowia lub zgonu.1

FAKT: Dzieci donoszone, ale mające napady, mają
bardzo słabe wyniki, z 20% wskaźnikiem śmiertelności
w okresie noworodkowym. Te, które przeżyją, są w
28–35% zagrożone ciężkimi zaburzeniami rozwoju
układu nerwowego, a w 20–50% – padaczką.4
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Rozwiązanie stanowi RecogniZe
Opcja RecogniZe uzupełniająca system CFM Olympic Brainz
Monitor ułatwia klinicystom rozpoznawanie możliwych
napadów:
•

•

Opracowana z myślą o oddziałach intensywnej terapii
noworodków i łatwa w użyciu dla personelu – ogranicza
obciążenie personelu i sprzętu neurologicznego
Ułatwia rozpoznanie i potwierdzenie rozpoznania napadu
w nieprzetworzonym sygnale EEG

Umożliwia trafne interpretowanie wyników monitorowania
napadów przy użyciu EEG o zintegrowanej amplitudzie
(aEEG), wymagającej mniejszej liczby kanałów. Wypada
korzystnie również w porównaniu z cEEG i wpisuje się
w ogólny trend ograniczania nakładów wiązanych z
napadami.4
Wykazano, że regiony anatomiczne, w których zazwyczaj
umieszczane są elektrody aEEG, zapewniają większą
wrażliwość (78%) elektrycznego wykrywania napadów.5
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W wielu zakładach opieki zdrowotnej
nasila się tendencja do stosowania
systemu CFM Olympic Brainz Monitor
z wyłącznym zamiarem zwiększenia
zdolności personelu oddziału
intensywnej terapii noworodków do
rozpoznawania napadów
subklinicznych.
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