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 (س)دارالشفای حضرت زهرای مرضیه بیمارستان و 

نهایتاًبه یاد داشته باشید که این دستگاه ساخته دست بشر   

 .می باشد 

مهم است که پیس میک  شما به طور منظرم ییر  نرظر           

 . متخصص این ام  باشد 

در صورت مشاهده هر یک از موارد زیر باا    

 :پزشک خود تماس بگیرید 

احساس خستگی ، تنگی نفس و یا ه گونه تغیی  در س عت 

 .ض بان قلب 

اگ  محل تعبیه پیس میک  ق مز ، متورم ، گ م ت  ای طبیعی 

 .و یا دردناک بوده و یا ای آن ت شح خارج شود 

عالئمی که با تعبیه پیس میک  ب ط ف شده برود مردردد        

 .ظاه  شود 
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باط ي که در یی  پوست تعبیه شده تعویض می گ دد و سیم 

 .ها به طور دائم باقی می مانند 

 خطرات داشتن یک پیس میکر چیست ؟ 

عده بسیارکمی ای بیماران دچار عوارض تعبیه پیس مریرکر       

خواهند شد که می تواند شامل عفونت، واکنش به داروئی که 

طی عمل استفاده می شود ، خون یزي ویا صدمه به رگ ها ،   

خوشبختانه ایرن عروارض     .  دیواره قلب و سای  اندام ها باشد 

 .بسیار نادر بوده و معموالً قابل تصحیح و یا درمان می باشند 

بعد ای عمل ممکن است شما احساس ناراحتی و یا خسترگری    

بعضی بیماران مرمرکرن    .  نمائید که معموالً یودگذر می باشد 

است ب اي مدت طوالنی ت  در محل تعبیره پریرس مریرکر            

 .احساس ناراحتی نمایند 

بعضی مواقع ممکن است نوک سیم کاشته شرده در قرلرب        

جابدا شود و نتواند به طور طبیعی قلب را تح یک کند که با 

 .عمل مددد می توان آن را درجاي مناسب ق ار داد 
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می باشد تا در مواقع ض وري به طور طبیعی ض بان قلب را   

 . حفظ کند 

یک موج الکتریکی ناشی از پیس میکر چگونه 

 احساس می شود؟

موج الکت یرکری   .  اغلب اف اد نمی توانند آن را احساس کنند 

اگر  شرمرا آن را          .  یک پیس میک  بسیار کوچک می باشد 

احساس ک دید ، پزشک شما با تغیی  ب نامه ریرزي پریرس        

 .میک  می تواند آن را ب ط ف کند 

با پایان یافتن عمر باطري چاه اتاقااقای                

 می افتد؟

به طور معموگ عم  یک پیس میک  بین پنج ترا ده سراگ            

می باشد که این میزان وابسته به نوع باط ي ، چرگرونرگری       

. عملک د آن ، ش ایط درمانی بیمار و سای  عوامل می باشرد    

باط ي به ناگهان ای کار ک دن نخواهد ایستاد و معموالً طری    

یک دوره چندین ماهه عم  آن به پایان خرواهرد رسریرد و         

همیشه قبل ای اتمام عم  آن یمان کافی ب اي تعویض وجرود  

پزشکان در ه  ویزیت طوگ عم  براطر ي را چرک          .   دارد 

یمانی که ان ژي پیس میک  نزدیک به پرایران     .  خواهند ک د 

باشد باید با یک پیس میک  جدید تعویض شود و بنرابر ایرن    

 یک عمل کوچک دیگ  باید اندام شود که در این عمل تنها

بعدای این که پیس میک  در بدن بیمار تعبیره شرد پرزشرک             

می تواند با استفاده ای یک سیستم تنظیم کرنرنرده آن را ای          

سیستم تنظیرم کرنرنرده  یرک            . خارج ای بدن تنظیم نماید 

کامپیوت  مخصوص می باشد که می تواند دسترورات الیم را      

ایط یق امواج خاص و ای روي پوست به پیس میک  مرنرتر رل     

این عمل بدون درد می باشد و سیستم تنظیم کرنرنرده       .  کند

می تواند اطالعات موجود در پیس میک  راجع به قلب بیمار را 

 .در اختیار پزشک ق ار دهد 

علت ض بان قلب .  پیس میک  بیماري قلبی را درمان نمی کند 

کند یا نامنظم را م تفع نمی کند ولی می تواند بر اي سراگ       

هاي متمادي ض بان قلب را به طور طبیعی حفظ کند کره در    

نتیده به طور قابل توجهی کیفیت یندگی را در اف اد مبتال بره  

 .نامنظمی ض بان قلب باال می ب د 

 فوائد داشتن یک پیس میکر چیست؟

پیس میک  باعث بهبودي توانائی قلب ب اي ض بان طبیعی و به 

در بعضی بیماران ض بان قلب به طور کرامرل     .  موقع می شود 

وابسته به پیس میک  می باشد و بدون آن ادامه یندگی میسر   

بعد ای تعبیه پیس میک  عالئم ناشری ای کرنردي        .  نمی باشد 

 .ض بان قلب مانند س گیده، ضعف و سنکوپ ای بین می روند 

با وجود پیس میک  بیماران احساس امنیت بیشت ي می کننرد  

 چون می دانند که پیس میک  مانند نگهبانی در کنار آنها 

ساگ پیش ساخته شد به انردایه     05اولین پیس میک  که در 

. برود    ماه 21یک ساعت رومیزي بود و طوگ عم  آن کمت  ای 

ام ویه پیس میک ها بسیار کوچکت  می باشند و می توانند ترا  

سراگ     25تا    0سه حف ه قلب را تح یک ک ده و عم ي بین 

 .دارند 

ساده ت ین انواع پیس میک  را پیس میک  تک حف ه اي مری   

نامند یی ا آنها ای ط یق یک سیم تنها به یک حف ه قلب کره    

      .معموالً بطن راست می باشد متصل می شوند 

پیس میک هاي دو حف ه اي دو سیم دارند که معموالً یرکری     

ایرن  .  در دهلیز راست و دیگ ي در بطن راست ق ار می گی د 

برعرضری ای      .  پیس میک ها قادر به تح یک دو حف ه هستند   

یکی در دهلیز راسرت  .   پیس میک ها داراي سه سیم هستند 

،  یکی در بطن راست ،  ودیگ ي در بطن چر  قر ار مری          

 . گی د 

در این نوع ، ض بان بطن راست و چ  بره طرور هرمرزمران          

صورت می گی د و در بیمارانی که مبتال به نارسائی قرلربری      

شدید هستند این نوع پیس میک  می تواند مند  به افرزایرش   

 . کارایی قلب شود 

ه  کدام ای انواع پیس میک ها می توانند س عت ض بان قرلرب   

بدین معنی که در یمرانری     .  را بسته به نیای بیمار تغیی  دهند

که بیمار فعاگ ت  می شود پیس میک  می تواند ض بان قرلرب   

 .را تندت  کند و در هنگام است احت آن را کند نماید


