
 :فعاليت

از حركات شديد بازو و شانه و بلند كردن وزنه هاي               �

هفته اول بعد      6كبلوگرم در عرض      2/5-5سنگين تر از    

 .از جايگذاري پيس ميكر خودداري نمائيد

 

 .از خوابيدن روي سينه و شكم خودداري كنيد �

 

از انجام  فعاليت  هاي كه باعث صدمه و فشار به                  �

محل جايگذاري دستگاه پيس  ميكر مي شود خودداري           

بازي فوتبال، تيراندازي با تفنگي كه انتهاي        (  كنيد مثل   

 ...)آن روي شانه قرار مي گيرد، قايقراني و

 

 .استفعاليت جنسي و رانندگي پس  از شش هفته مجاز   �

 

 :پيگيري و درمان

ماه بعدي ماهي     6در ماه اول هفته اي يكبار و در              �

ماه يكبار الزم است به درمانگاه پيس   3يكبار و سپس هر 

 .ميكر مراجعه نمائيد تا وضعيت پيس ميكر كنترل گردد

 

وقتي به زمان تخليه باتري نزديك مي شويد هفته اي            �

 .يكبار به درمانگاه پيس ميكر مراجعه كنيد

 

داروها را سر موقع و به مقدار تجويز شده مصرف كنبد             �

و از قطع ناگهاني و يا افزايش خودسرانه دارو خودداري             

 .نماييد

 بخش آنژيوگرافي: تهيه كننده

 راهنماي آموزش بيماران

شـديـد     روبرو  كه با حاالت زير  صورتي  در

 :پزشك را مطلع كنيد

 

 كاهش ضربان قلب �

 اشكال در تنفس �

 سرگيجه �

 درد سينه �

 سكسكه مداوم �

 تپش قلب �

 ضعف، كسالت و خستگي �

 تورم در پاها و مچ دست �

 

 روابط عمومي و انتشارات بيمارستان آتيه: طراحي و چاپ

 شهرك غرب، تقاطع بلوار فرحزادي و شهيد دادمان، بيمارستان آتيه: آدرس 



از نزديك نمودن آهن ربا به دستگاه ضربان ساز جداً               �

 خودداري كنبد

 

هاي را از دستگاه  )  متري  1/5حدود  (خطر  يك فاصله بي    �

 خوراك پزي ميكروويو حفظ نمائيد

 

هنگام استفاده از ريش تراش برقي، مسواك برقي و               �

ها را از پيس    متري اين دستگاه  سانتي  15تلفن همراه، فاصله    

 .ميكر حفظ نمائبد

 

تواند به وسيله پيس ميكر فعال       فلز ياب فرودگاه ها مي      �

) هرچند فلز ياب اثر منفي روي خود ضربان ساز ندارد          (شود  

 .اين مسئله را به فرودگاه اطالع دهيد

 

هنگام مسافرت با هواپيما از نشستن نزديك آشپزخانه            �

خودداري شود زيرا غذاهاي پروازي به وسيله دستگاه هاي           

 .خوراك پزي ميكروويو گرم نگه داشته مي شوند

 

دزدگير بعضي فروشگاه ها در عملكرد پيس ميكر تاثير             �

مي گذارند اگر ناگهان دچار عالئم  اختالل در كاركرد پيس            

ميكر شديد، فوراً از آن منطقه دور شويد و مسئولين فروشگاه   

 .را در جريان بگذاريد

 

هميشه كارت شناسايي مخصوص را همراه داشته باشيد          �

در اين كارت نام و مشخصات شما، نوع دستگاه، نام پزشك           (

 )و شماره تلفن اضطراري ذكر شده ا ست

 

با    MRIقبل از انجام تست هاي تشخيصي مخصوصاً         �

 .پزشك قلب خود مشورت كنيد

 

پزشك يا    به  درماني  مواردي كه براي انجام امور        در  �

 .دندانپزشك مراجعه  مي كنيد حتماً آنها را مطلع سازيد

 آموزش بيماران 

 داراي ضربان ساز دائمي

 

 :بيمار گرامي

پيس (با توجه  به اينكه براي شما دستگاه ضربان ساز دائمي            

نصب شده است، الزم است مراقبت هايي را در اين             )  ميكر

رعايت نكات زير به شما كمك خواهد كرد        .  زمينه انجام دهيد

 .تا با خيالي آسوده به زندگي طبيعي خود ادامه دهيد

 

 :مراقبت از زخم

زخم محل نصب دستگاه را روزانه از لحاظ عالئم عفونت            �

قرمزي، حساسيت،  (بررسي نموده، هر نوع عالمت التهاب          

 .را به پزشك اطالع دهيد) ترشح، تب

 

از دستكاري محل جايگذاري پيس ميكر خودداري كنيد           �

زيرا مي تواند باعث شكستگي يا جدا شدن سيم پيس ميكر از 

 .دستگاه گردد

از فشار آوردن به زخم و سفت بستن آن خودداري كنيد              �

 .زيرا به ژنراتور دستگاه فشار وارد مي كند

 

 :مراقبت از دستگاه ضربان ساز
 

در صورتي كه   .  نبض خود را روزانه يكبار كنترل نمائيد          �

 .نبض كمتر از سرعت قراردادي است به پزشك  اطالع دهيد

دقيقه استراحت انجام     5بهتر است كنترل نبض را بعد از          �

 .دهيد

از پوشيدن لباسهاي تنگ كه باعث فشار زياد بر روي               �

 .محل دستگاه  مي شود اجتناب كنيد

از قرار گرفتن در محيط هاي داراي نيروي مغناطيسي يا             �

 :تشعشع از جمله موارد ذيل خودداري نماييد

 

 اطراف موتورهاي بزرگ و روشن برقي �

 اطراف سيم هاي  فشار قوي برق �

 مجاورت با چمن زن برقي �

 اطراف آنتن هاي راديويي �

 مجاورت با دستگاه هاي جوشكاري �

 اطراف آهن رباهاي صنعتي بزرگ �

 MRIدر محيط مراكز   �

 
 


