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vاز نزدیک نمودن آهن ربا به دستگاه ضربان ساز جداً خودداري کنبد 
vهاي خوراك پزي میکروویـو حـفـظ      متري) را از دستگاه 1/5خطر (حدود یک فاصله بی

 نمایید.
v متـري  سانتی 15هنگام استفاده از ریش تراش برقی، مسواك برقی و تلفن همراه، فاصله

 ها را از پیس میکر حفظ نمایید.این دستگاه
v    تواند به وسیله پیس میکر فعال شود (هرچند فلز یاب اثر منـفـی               فلز یاب فرودگاه ها می

 روي خود ضربان ساز ندارد) این مسئله را به فرودگاه اطالع دهید.
v                  هنگام مسافرت با هواپیما از نشستن نزدیک آشپزخانه خودداري شـود زیـرا غـذاهـاي

 پروازي به وسیله دستگاه هاي خوراك پزي میکروویو گرم نگه داشته می شوند.
v                   دزدگیر بعضی فروشگاه ها در عملکرد پیس میکر تاثیر می گذارند اگر نـاگـهـان دچـار

عالئم  اختالل در کارکرد پیس میکر شدید، فوراً از آن منطقه دور شـویـد و مسـئـولـیـن              
 فروشگاه را در جریان بگذارید.

v            همیشه کارت شناسایی مخصوص را همراه داشته باشید (در این کارت نام و مشخصـات
 شما، نوع دستگاه، نام پزشک و شماره تلفن اضطراري ذکر شده ا ست)

v            قبل از انجام تست هـاي تشـخـیـصـی
با پـزشـک قـلـب خـود             MRIمخصوصاً

 مشورت کنید.
v    در مواردي که براي انجام امور درمانی به

پزشک یا دندانپزشک مراجعه  می کـنـیـد            
 حتماً آنها را مطلع سازید.

 فعالیت: 
v از حرکات شدید بازو و شانه و بلند کردن وزنه هاي

. 
v.از خوابیدن روي سینه و شکم خودداري کنید 
v   هاي که باعث صدمه و فشار به محل جایگذاري دستگاه پیس  مـیـکـر           از انجام  فعالیت

می شود خودداري کنید مثل ( بازي فوتبال، تیراندازي با تفنگی که انتهاي آن روي شـانـه        
 قرار می گیرد، قایقرانی و...)

 v.است 
 پیگیري و درمان: 
v         ماه یکبـار الزم      3ماه بعدي ماهی یکبار و سپس هر  6در ماه اول هفته اي یکبار و در

 است به درمانگاه پیس میکر مراجعه نمائید تا وضعیت پیس میکر کنترل گردد.
v                   وقتی به زمان تخلیه باتري نزدیک می شوید هفته اي یکبار به درمانگاه پیس مـیـکـر

 مراجعه کنید.
v                  داروها را سر موقع و به مقدار تجویز شده مصرف کنید و از قطع ناگهانی و یا افـزایـش

 خودسرانه دارو خودداري نمایید.
 در صورتی که با حاالت زیر روبرو شدید پزشک را مطلع کنید: 
P کاهش ضربان قلب 
P اشکال در تنفس 
P سرگیجه 
P درد سینه 
P سکسکه مداوم 
P تپش قلب 

 بیمار گرامی: 
با توجه  به اینکه براي شما دستگاه ضربان ساز دائمی (پیس میکر) نصب شده اسـت، الزم                 
است مراقبت هایی را در این زمینه انجام دهید. رعایت نکات زیر به شما کمک خواهد کرد تا                 

 با خیالی آسوده به زندگی طبیعی خود ادامه دهید.
 مراقبت از زخم: 
v             عـالمـت     زخم محل نصب دستگاه را روزانه از لحاظ عالئم عفونت بررسی نموده، هر نوع

 التهاب (قرمزي، حساسیت، ترشح، تب) را به پزشک اطالع دهید.
v            یـا    از دستکاري محل جایگذاري پیس میکر خودداري کنید زیرا می تواند باعث شکستگی

 جدا شدن سیم پیس میکر از دستگاه گردد.
v وارد   فشـار   از فشار آوردن به زخم و سفت بستن آن خودداري کنید زیرا به ژنراتور دستگـاه
 کند.می
 

 مراقبت از دستگاه ضربان ساز:
v .نبض خود را روزانه یکبار کنترل نمائید 

 در صورتی که نبض کمتر از سرعت قراردادي است  
 به پزشک  اطالع دهید.

v دقیقه استراحت انجام دهید. 5بهتر است کنترل نبض را بعد از 
vاجتناب کنید. شوداز پوشیدن لباسهاي تنگ که باعث فشار زیاد بر روي محل دستگاه  می 
v         ذیـل    مـوارد   جـملـه    از  از قرار گرفتن در محیط هاي داراي نیروي مغناطیسی یا تشـعـشـع

 خودداري نمایید:
P اطراف موتورهاي بزرگ و روشن برقی 
P اطراف سیم هاي  فشار قوي برق 
P مجاورت با چمن زن برقی 
P اطراف آنتن هاي رادیویی 
P مجاورت با دستگاه هاي جوشکاري 
P اطراف آهن رباهاي صنعتی بزرگ 
P   در محیط مراکزMRI 
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