
1 
 

 

 

 

 پیس میکر )ضربان ساز قلب( چیست؟

 

 دانید پیس میکر یا ضربان ساز مصنوعی چیست و چه اجزایی دارد؟آیا می

وسکیه  لککرریککی لسکه مک  موحکی  اریک  لککرریککی ع که   هکی پیس میکر یا ضربان ساز مصنوعی یک  

شود م  ضربان  هی آهسر   ر لز ضربان طبیعی لسه و ب  دلرو درمانی پاسخ گردد و معموالً زمانی لسرفاده میمی

 .دهد یا لخرالل در سیسرم هدلیه  هی مثل بهوک یا  اخیر در هدلیه ضربان  هی وحود دلردنمی

 

هرلندلنشگاه عهوم پزشکی و خدمات بهدلشری درمانی    

مدیریه لمور پرسراری  –معاونه درمان   

 بیمارسران لمام خمینی )ره(
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 دارای دو جزء اصلی است:این دستگاه 
 موکد نبض لککرریکی) ژنرل ور( -1

 سیم های لنرقال دهنده ضربانات ) موج های لککرریکی) کیدها( -2

 کند که شامل: این دستگاه با باتری کار می
 سال 6با ری کیریومی با عمر مروسط  -1

 سال و یا بیشرر 22با عمر مروسط  272با ری هسر  لی نظیر پوکو ونیوم -2

  صنوعی دو نوع است:ضربان ساز م

              مو ه 

  دلئمی 

 ضربان ساز مصنوعی موقت از نظر نحوه تعبیه، سه نوع است:

 پوسری  .1

 (  .لپیکاردیال ) فقط ممکن لسه پس لز حرلحی  هی باز گذلشر  شود .2

 دلخل وریدی یا آندوماردیال، م  در لین صورت ژنرل ور )موکد( پیس روی رلن یا شکم بیمار  رلر دلده .2

 شود.سیاهرگ ب   هی فرسراده می شود و سیم پیس لز طریقمی

در هر صورت بکر حسکی نیکاز و  .شوندلین س  نوع پیس بعد لز بر طرف شدن مشکل هدلیری  هی بردلشر  می 

اعه  ا چند روز،بیمار دلرلی ضربان ساز مو ه می باشد م  موککد آن خکارج  شخیص پزش  ب  مدت چند س

  عبی  خولهد شد. بیمار لین مدت در صورت صالحدید پزش  ضربان ساز دلئمی حههو پس لز  لز بدن لسه

ی   ر وه چپ و حهکوی ژنرل ور یا موکد ضربان ساز مصنوعی دلئمی با ی  برش حرلحی موچ  زیر پوسه ناح

مرناسکی آن در دلخکل حفکرلت  در  سکمه شود، سیم های آن طبق نوع مشکل بیمکارمار گذلشر  می  فس  سین 

 شود.مار گذلشر  می  هی
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 قبل از انجام عمل:

 .رلشیدن موهای ناحی  لی م   رلر لسه پیس گذلشر  شود  

 6  هیچ چیزی لز رله دهان مصرف نکنید. ،ساعه  بل لز عمل 8 ا 

 .بل لز عمل در مورد مصرف دلروهای خود مثل آسپرین و هپارین با پزش  خود مشورت منید  

 بعد از عمل پیس گذاری:

 عمل ممکن لسه ی  یا چند روز حهه منررل مار پیس میکر در بیمارسران بسرری باشید. بعد لز 

 شود و سپس روزلن   عویض پس لز عمل در مال پیس گذلری شده پانسمان فشاری گذلشر  می

 شود.می

 ولنید در حاکی م  زیر سر شما باال ر لز  ن   رلر دلرد در  خه لسررلحه منید و لز بعد لز عمل می 

 رمه دلدن سر در سمری م  ژنرل ور  عبی  شده، لحرناب منید.ح

  شود )ریرم( منررل می مار  هیدر طول مدت بسرری بوسیه  مانیرورینگ )وسیه  منررل ریرم  هی( نظم

 شود.و روزلن  نولر  هی لز شما گرفر  می

  منید و در صورت هر روز مال بخی  ها رل لز نظر عفونه مثل لکرهاب،  رمزی،  رشح و گرمی بررسی

 ی و لحساس خارش ب  پزش  خود لطالع دهید و لز دسرکاری رن  رشح لز بخی  های ناحی  عمل،دلش

 بخی  های خوددلری منید.

   ًشوند و در مورد لوکین لسرامام لز روز بعد لز عمل مشیده می 12 ا  7بخی  ها با نظر پزش ، معمال

 پزش  خود سولل منید.

 



4 
 

 

 مصنوعی خود مراقبت کنیم؟ چگونه از ضربان ساز

  وح  فرمایید م :

 .ا ی  ماه پس لز ماشه دسرگاه، هفر  لی یکبار ب  درمانگاه مرلحع  منید  

 .لز پوشیدن کباس های  نگ لحرناب منید 

 .لز دسرکاری موکد ضربان ساز خوددلری منید 

  زلرش دهید. نبض خود رل روزلن  چ  منید در صورت  ندی و مندی ضربان خود لین حاکه رل گ

 زیرل ممکن لسه لین حاکه نشان دهنده خرلبی دسرگاه باشد.

  .در صورت هر گون  عالئمی مثل سرگیج ، سبکی سر، طپش  هی و ... ب  پزش  خود مرلحع  منید 

 میکر لحرناب منید. لز ضرب  زدن ب  موکد پیس 

 .ورزشهای سنگین نکنید. لز برخوردهای بدنی پرهیز منید 

  مانند دسرگاه های صو ی و  صویری،  ،میدلن های مغناطیسی لز نزدی  شدن بMRI مو ورهای ،

بزرگ، دسرگاه های حوشکاری، لیسرگاههای فرعی لککرریکی و دمل های برق خوددلری منید. لین 

 میدلن ها ممکن لسه پیس میکر رل غیر فعال یا در عمهکرد آن لخرالل لیجاد منند.

  موچ ،  هفن های همرله نیز لگر ب  موکد نزدی  باشند ممکن بع ی وسایل لککرریکی و مو ورهای

 لسه در مار ضربان ساز لخرالل لیجاد مند.

 .هفن همرله رل باید در سمه مخاکف مال  رلر گیری پیس میکر  رلر دهید  

 شود.وسایل خانگی چون خورلک پز، مامروویو موحی  دلخل لککرریکی با پیس میکر نمی 

  چون فرودگاه، ساخرمان های دوکری، مارت شناسایی خود رل نشان دهید و هنگام ورود ب  مرلمزی

  قاضا منید م  بازرسی بدنی رل با دسه لنجام دهند.
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  ب  خاطر دلشر  باشید م  الزم لسه بطور دوره لی برلی  عویض با ری یا  عویض دسرگاه ضربان ساز در 

 بیمارسران بسرری شوید.

 هفر  لز سر گرفر  شود. 6پس لز   ولندفعاکیه حنسی و رلنندگی می 

  شوید هفر  لی ی  بار ب  درمانگاه  هی مرلحع  منید.هنگامی م  ب  زمان  خهی  با ری نزدی  می 

 .همرله دلشرن مارت شناسایی شامل مشخصات خود شما و دسرگاه  عبی  شده همیش  لکزلمی لسه 

دی ماهی ی  بار و سپس هر س  ماه ی  بار ب  ماه بع 6در ماه لول هفر  لی ی  بار و در  پیگیری درمان :

  وضعیه پیس میکر و  هی شما منررل گردد. نمائید  ا درمانگاه پیس میکر مرلحع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


