
دائمي پيسميكر

مي روز در بار هزار صد حدود ميانگين طور به انسان عملقلب كه قلب از بخشي تپد.
ميضربان انجام را ميسازي ناميده ميكر پيس طبيعيدهد ميكر پيس دليلي هر به چنانچه شود.

ك به مبتال بيماران در (مثالً نباشد قلبي ضربانات هدايت يا ايجاد به قادر ضربانقلب شديد ندي
نامنظمي بيمارقلب، براي مصنوعي ميكر پيس يا ساز ضربان از گاه قلبي) بلوك يا و قلب، ضربان
مي مياستفاده ساز ضربان اين ياشود. شود) نصب بيمار بدن از خارج (در باشد خارجي موقتاً تواند

شود. كاشته قلب بافت داخل در جراحي عمل با
دائمي ميكر پيس طريقامروزه از و موضعي حسي بي توسط

مي ايجاد راست يا چپ ترقوه زير در كه كوچكي كاشتهشكاف كنند،
عموميمي بيهوشي به نيازي و ندارد.شود سينه قفسه بازكردن با

حدود ميكر پيس يك كاشت جهت الزم زمان دقيقه30-90مدت
تعبيه از بعد فرد بررسي جهت الزم زمان مدت معموالً و پيساست

حدود مي48ميكر باشد.ساعت

مي كمك ميكر پيس تعبيه از پس شما سريعتر چه هر بهبود به زير موارد رعايت گرامي، بيمار
نمايد:

از48طي• بعد اول روز چند در كنيد. خودداري دست شديد حركات از عمل، از بعد اول ساعت
كمي شكاف محل ميعمل، دردناك و متورم يقرمز، كه ميشود محسوب طبيعي حالت وليك شود

مي كاسته آن درد و تورم قرمزي، از تدريج كنيد.به مطلع را پزشكخود بود، اين از غير اگر و شود
از• نمي72تا48بعد عمل محل پانسمان به نياز ديگر عمل، از بعد اول روزساعت و 4-5باشد

مي داده استحمام اجازه شما عملبه از شود.بعد
پرهيز8تا6• شده، تعبيه سمت آن در ميكر پيس كه دستي شديد حركات از عمل از بعد هفته

از بيش آنها وزن كه اجسامي كردن بلند و شديد دادن هل از هميشه ضمن در 10-15كنيد.
كنيد. خودداري است كيلوگرم

مي• فرد مواقع اغلب در ميكر پيس تعبيه از كبعد را فيزيكي هاي فعاليت تمام ازتواند قبل ه
مي انجام داشت.عمل نخواهد خاصي محدوديت و دهد انجام داده،

به• رساني اكسيژن و قلب ضربان سرعت بهبود دليل به ميكر، پيس تعبيه از بعد است ممكن
شود بهتر فعاليتها تحمل بدن، بافتهاي

ندارد.• وجود خاصي غذايي محدوديت
و• مرتب طور به بايستي ميكر، پيس تعبيه از برنامهبعد ميطبق تعيين معالج پزشك كه كند،اي

نماييد. مراجعه آن برنامه در احتمالي تغييرات انجام و ميكر پيس عملكرد كنترل و پيگيري براي
كنيد:• مراجعه پزشك به زير عالئم دادن رخ درصورت

محل.1 از ترشح وجود يا پيشرونده و حد از بيش تورم و قرمزي مانند عفونت عالئم وجود
عمل

تنفسي.2 اشكاالت
دليل.3 بدون افتادن يا سرگيجه
مستمر.4 خستگي و ضعف
سينه.5 قفسه درد
دار.6 تداوم هاي سكسكه
دست.7 يا پاها تورم

: ژنراتور يك عمر طول
فلز از منبع يك داراي ژنراتور كلي»روي«هر قانون يك طبق و است شونده چقدرتمام هر

برنامه طبق و مرتبط طور به اگر شد. خواهد تمام زودتر باشد بيشتر انرژي منبع اين از كهمصرف اي
مي مشخص انجامپزشك مناسب زمان در ژنراتور تعويض گيريد، قرار پيگيري و مراقبت تحت كند،

مخاطره به شما جان و تمام ژنراتور انرژي است ممكن صورت اين غير در شد. افتد.خواهد

پيسميكر: عملكرد چككردن
يك عرض در نبض سرعت شمارش ميكر، پيس عملكرد كنترل هاي راه ترين ساده از يكي

مي معموالًدقيقه (كه شود انجام كار اين مشخصي ساعت سر و يكبار روز هر است بهتر و باشد
از كمتر هاي60نبايستي ويزيت كار، بهترين ولي باشد). دقيقه در توسطضربه كه است منطقي

مي ميكر پيس عملكرد آناليز يا و قلب نوار ثبت به اقدام نياز صورت در و صورت معالج شود.پزشك



روزمره: زندگي
زمينه.1 بيماري كه اين مگر ندارد، وجود محدوديتي آشاميدن: و داشتهخوردن خاص اي

باشيد. خون) پرفشاري و ديابت (مانند
هاي.2 فعاليت نظر از انجامورزش: از بايد ولي ندارد. وجود خاصي محدوديت ورزش و فيزيكي

فوتبال، كاراته، مانند شود وارد ضربه ميكر پيس محل به آنها حين است ممكن كه فعاليتهايي
كنيد. خودداري و... بسكتبال

كردن.3 لمس از بايد ولي ندارد وجود محدوديتي رانندگي:
اتومبيل الكتريكي سيستم يا روشن نماييد.موتور خودداري

يا.4 ايمني درهاي است ممكن كه اثراتي دليل به ولي ندارد وجود محدوديتي مسافرت:
مي استفاده فلزي اشياء يافت جهت آن از پليسها كه بايستيوسايلي بگذارد، ميكر پيس روي كنند

بخ ها آن از و كرده مطلع خود دستگاه وجود از را آنان ميكر، پيس كارت دادن نشان بابا كه واهيد
بكنند. بازرسي به اقدام دست

زيادي.5 الكتريكي وسايل شما كار محل در اگر ولي ندارد وجود خاصي محدوديت كردن: كار
فيزيكي فعاليت به نياز شما كار كه اين با باشند، قوي ولتاژ نوع از اگر خصوص به دارد، وجود

همچنين نماييد. مشورت خود پزشك با حتماً دارد، محلشديدي به خورشيد نور مستقيم تابش از
كنيد. اجتناب ميكر پيس تعبيه

تلفن.6 از استفاده برقي: بيوسايل خانگي،هاي سيم
خشكاجاق و لباسشويي ماشين مايكروويو، برقي هاي

كامپيوتر، جاروبرقي، تلويزيون، فريزر، و يخچال كن،
است. بالمانع فاكس و اسكنر پرينتر،
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