
 

 

 

اجتناب از محيط هاي داراي ولتاژ باال و فلز ياب هاي موجود  •

 درفرودگاه

و   ژنراتور برق سيمهاي فشار قوي ماشين هاي جـوشـكـاري    •

 چمن زني،ريش تراش برقي

 .هنگام استفاده از تلفن همراه از سمت مقابل پيس استفاده شود •

 

براي بررسي وضعيت كار پيس ميكر يا وضعيت 

جسماني خويش به موقع به كلينيك يا پزشك 

خود مراجعه كنيد ابتدا دو ماه بعد و سپس هر 

 شش ماه يك بار
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 ICU OHپرستار بخش  -فروغ امين الذبايح : تهيه كننده

 برونر سودارث-قلب و عروق: منبع

 روابط عمومي و  انتشارات بيمارستان آتيه: طراحي و  چاپ



 

 

 )با دستور پزشك.(بخيه ها را پس از هفت روز بكشيد •

 .ساعت پس از عمل جراحي مي توانيد استحمام كنيد   48 •

قرمزي، ( وزانه زخم را بررسي كرده و هر گونه عالمت التهاب  •

 .را به پزشك گزارش دهيد) حساسيت، ترشح زخم و تب 

از پوشيدن لباس هاي تنگ كه باعث فشار زياد روي زخـم       •

 .شود، اجتناب كنيد

ساعت حركت ندهيد و  24بازوي طرف تعبيه پيس ميكر را تا  •

با افزايش بهبودي به تدريج دامنه حركات بازو را افـزايـش       

 .دهيد

از دستكاري محل ضربان ساز اجتناب كنيد زيرا مـي تـوانـد       •

 .باعث اختالل در كار دستگاه شود
 

با تذكرات پزشك و احساس بهتر شدن در زمـانـي     

كوتاه به تدريج قادرخواهيد بود كه فعاليت طبيعي خود 

 : اين فعاليت ها شامل. را داشته باشيد

 مسافرت رفتن  •

 رانندگي با  ماشين  •

 حمام رفتن •

 شنا  كردن •

 انجام فعاليت هاي جنسي  •

 بازگشت به كار  •

بازي، باغباني، تنيس، روي، توپهاي ورزشي مثل پيادهفعاليت •

 .گلف، ماهي گيري

 مراقبت هاي الزم پس از گذاشتن 

 )باطري(پيس ميكر

كنيد ايشـان را از        ميگروههاي پزشكي مراجعه اگر به يكي از 

وجود پيس ميكر خود با خبر سازيد تا افراد در اموري كه انجـام  

از .  مي دهند مواظب تداخل الكتريكي با پيس ميكر شما باشنـد 

 :جمله

 )  MRI(راديو لوژي هاي تشخيصي  •

 كارهاي دندانپزشكي  •

 درمان به كمك اولتراسوند و الكتروليز كردن  •

 .راديو گرافي ساده اثري ندارد: نكته

هميشه قبل از انجام عمل داخلي يا جراحي بـا پـزشـكـتـان         •

مشورت كنيد و مطمئن شويد كه پزشكان از نوع پيس ميكـر  

 .شما آگاه مي باشند

به عالئم فيزيكي كه ممكن است بيانگر نياز بـه بـررسـي و        

كنترل دستگاه پيس ميكر و وضعيت جسمي شما باشـد دقـت     

در جـريـان     را  در صورت بروز شكايات زير حتما پزشكتان كنيد

 :قرار دهيد

 اشكال در تنفس  •

 سر گيجه  •

 غش كردن و از هوش رفتن ناگهاني  •

 ورم كردن ساق ها، قوزك پا، بازوها، مچ پاها •

 دردسينه يا سكسكه هاي طوالني مدت  •

 تب به همراه قرمزي  •

 ورم يا ترشح از محل جراحي •


