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نكاتي كه بعداز عمل بايد رعايت شود

)1زخم راتميز وخشك نگهداريد اگر زخم متورم ،گرم،
قرمز،يادردناكتر شده ويا از آن ترشح خارج مي شودفورا"
با پزشك خود تماس بگيريد.

نكته :از سواركاري وانجام ورزشهاي سنگين
مثل وزنه برداري وهرگونه فعاليت شديد كه
باعث تكانهاي شديد مي شود خووداري نماييد.

84)2ساعت بعداز عمل جراحي مي توانيد استحمام كنيد
)3بازوي طرف جاگذاري باطري را تا 28ساعت بعداز
عمل حركت ندهيد وبعداز ان نيز حركت بازو را محدود
نماييد با افزايش بهبودي بتدريج ميتوانيد حركات بازو را
افزايش دهيدبازوراتا8هفته نبايد باالتر ازشانه ببريد اما
توجه داشته باشيد كه بي حركتي بيش ازحد بازو مي تواند
منجر به دردناك شدن مفاصل وكتف و آرنج شود.
)8باطري را در زيرپوست حركت ندهيدوآن رادستكاري
نكنيد سعي كنيد ازخارج به ان ضربه اي وارد نشود.
11)5روز بعد از عمل براي كشيدن بخيه ها به مركز
توصيه شده برويد.
)6درموعد مقرر جهت كنترل باطري به پزشك مراجعه
كنيد.

پيـس ميكـر

)7كارت مشخصات باطري خودرا در تمام اوقات همراه
داشته باشيد.
)4بيادداشته باشيد لوازم خانگي الكتريكي اگر بدون سيم
اتصال به زمين باشند،دستگاههاي الكتريكي كه انرژي زياد
توليد مي كنند ،بعضي سيستم هاي صوتي داراي آهن
رباهاي بزرگ،دستگاه راديوتراپي ، MRIفلزيابها
وسيستم هاي امنيتي درفروشگاهها وفرودگاهها باعث
اختالل در امواج باطري مي كنند.كه بايد در فروشگاهها به
پرسنل امنيتي اعالم كنيد از بكار گيري فلز ياب جلوگيري
كنند ودر شرايطي كه دچار اختالل شديد حتما" باپزشك
خود تماس بگيريد.
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پيس ميكر چيست؟
پيس ميكر يا همان باطري قلب مي تواند كندي ضربان
قلب را تشخيص دهد وبا فرستادن جريان الكتريكي يك
ضربان طبيعي ومنظم را برقرار كند پيس ميكر از
قطعات كوچك كامپيوتري ويك باطري كوچك ولي با
طول عمر طوالني تشكيل شده است.
پيس ميكر در قسمت فوقاني سينه ويا شكم در زير
پوست تعبيه مي شود.جريان الكتريكي كه توسط پيس
ميكر توليد شده است از طريق سيمهاي مخصوص در
قلب قرار مي گيرد وبه عضله قلب هدايت مي شود.
اين سيمها به باطري كمك ميكند تاز ضربان قلب آگاه
شود وبتواند در موقع نياز جريان الكتريكي الزم را
بفرستد.

چرا من به پيس ميكر نياز دارم؟

اگرضربان قلب شما به حدي كندباشد كه منجر به
سرگيجه،خستگي،غش،تنگي نفس ،وياازدست رفتن
هوشياري شود شما ممكن است به پيس ميكر نياز
داشته باشيد.البته در مواردي كندي ضربان قلب بدون
عالمت است كه با تشخيص پزشك به پيس نياز است.
در بسياري از موارد پيس به شما كمك ميكند تا يك
ضربان قلب طبيعي داشته باشيد.
يك موج الكتريكي ناشي از باطري
چگونه احساس مي شود؟
اغلب افراد نمي توانند آنرا احساس كنند موج
الكتريكي يك پيس ميكر بسيار كوچك مي باشد اگر شما
آن را احساس كرديد پزشك شما با تغييربرنامه ريزي
پيس ميكر ميتواند ان را برطرف كند.

با پايان يافتن عمر باطري چه اتفاقي
مي افتد؟
به طورمعمول باطري حدود 11تا  15سال كار مي كند
البته اين ميزان به نوع باطري وچگونگي عملكرد آن
و شرايط بيماروساير عوامل بستگي دارد.باطري به
طورناگهاني از كار نمي افتد وقبا از اتمام عمر آن
زمان كافي براي تعويض وجود دارد.پزشكان در هر
وضعيت طول عمر باطري را چك خواهند كرد وزماني
كه انرژي باطري نزديك به پايان باشد بايد با يك پيس
ميكر جديد تعويض شود بنابراين يك عمل كوچك جديد
بايد انجام شود كه در اين عمل تنها باطري كه در زير
پوست تعبيه شده تعويض مي گردد وسيمها به طور
دائم باقي مي مانند.

خطرات داشتن يك پيس ميكر
چيست؟
عفونت،واكنش به داروئي كه طي عمل استفاده مي
شود،خونريزي ويا صدمه به عروق ديواره قلب
وساير ارگانها خوشبختانه اين عوارض بسيار نادر
بوده ومعموال" قابل تصحيح ويا درمان مي باشند.

توصيه به بيمار
*بعدازعمل ممكن است احساس ناراحتي وخستگي
نماييدكه معموال" زودگذر است.
*بعضي مواقع ممكن است نوك سيم كاشته شده در
قلب جابجا شود ونتواند بطور طبيعي قلب را تحريك
كند كه با عمل مجدد ميتوان آن را درجاي مناسب قرار
داد.
*اگر احساس خستگي،تنگي نفس ويا هرگونه تغيير
در سرعت ضربان قلب داشتيد به پزشكتان اطالع
دهيد.
*اگر محل تعبيه باطري قرمز،متورم،گرمترازطبيعي
ويا دردناك بوده ويا ازان ترشح خارج شود به پزشك
مراجعه كنيد
*عالئمي كه با تعبيه باطري برطرف شده بود مجددا"
ظاهر شد به پزشكتان اطالع دهيد.
بازگشت به خانه بعداز عمل
جاكذاري باطري

معموال" چندين روز يا هفته طول مي كشدتا بهبودي كامل
حاصل شود زخم محل عمل تدريجا" بهبود مي يابد
واحساس بهتري بشما دست خواهدداد.در ابتدا ممكن است
وجود باطري را حس كنيد ولي بتدريج به آن عادت كرده
وديگر وجودآن را احساس نخواهيد كرد 28.ساعت بعد از
عمل مي توانيد فعاليت عادي خودرا شروع كنيد.

