KALICI KALP PİLİ ( PACE MAKER) TAKILMASI
FR-HYE-04-502-03
İŞLEM ÖNCESİ BİLGİLER
1-

Kalbinizin yeterli hızda çalışmaması nedeni ile uygulanan bir tedavi metodudur.

2-

İşlemden birkaç gün önce kan sulandırıcı ilaçlar alıyorsanız ilaçlarınızı kesmek gerekebilir.
Doktorunuza sorunuz.

3-

İşlem öncesi gece 24:00’ten sonra aç kalınmalı aksi söylenmedikçe bir şey yememeli ve su
içmemelisiniz.

4-

İşlem öncesi duş alarak geliniz. Göğüs, her iki koltuk altı ve kasık bölgenizin, bacaklarınızın kasığa
yakın üst kısmı dahil tıraş edilmesini ve kıllardan tamamen arındırılması gerekmektedir.

5-

İşlem süresi yaklaşık 1-2 saattir.

6-

İşlem sol veya sağ omuz bölgesinden lokal anestezi yapılarak uyuşturulur. İşle m esnasında ağrı
duymayacaksınız yalnız dokunma, itme, çekme gibi hisleri algılayabilirsiniz.

7-

Kalp pili göğsünüzün sol yada sağ tarafında cilt altına takılan, yaklaşık kibrit kutusu büyüklüğünde
özel bir cihazdır. Aynı bölgede bir iğne ile damara girilecek, bu damar vasıtasıyla ‘’lead ‘’ denilen ince
tel kablo kalbin sağ tarafında karıncık denen bölüme yerleştirilecektir. Bazen de ikinci bir tel yine
kalbin sağ tarafında kulakçık bölümüne yerleştirilir. Bu sayede kalbiniz normal ritimde çalışması
sağlanacaktır.

8-

İşlem esnasında komplikasyon son derece düşüktür. Ancak her girişimde olduğu gibi nadir de olsa
müdahale gerektiren durumlar (enfeksiyon, kanama, kesi yerinde şişme, morarma) ortaya çıkabilir.

İŞLEM SONRASI BİLGİLER
1-

İşlem sonrası 24saat monitöre bağlanarak yoğun bakım ünitesinde yakın takip amaçlı yatmanız
gerekecektir.

2-

İşlem sonrası 5-7 gün antibiyotik tedavisi verilecektir.

3-

Tellerin yerinden oynamaması ve işlemin tekrar edilmemesi için 5-7 gün kolunuzu çok
oynatmayınız.1 ay süre ile pil takılı taraftaki kolunuzu omuz hizası üzerine kaldırmamalı ve üzerine
yatmamalısınız. 3 ay süre ile o kolunuzda yük taşımayınız.

4-

Operasyon bölgesindeki dikişleri 1 hafta sonra aldırmalısınız. Bazen eriyebilen dikiş kullanıldıysa
aldırmanıza gerek yoktur. Dikişler alındıktan 1 hafta sonra duş alınabilir veya o bölgeyi drep adı
verilen bant ile kapatarak duş alabilirsiniz.

5-

İşlemden 1 ay sonra ve piliniz bitene kadar 3-6 aylık periyotlar halinde kontrollerinizi yaptırmalısınız.

6-

Cep telefonunu pil takılmayan tarafla veya kulaklık vasıtasıyla kullanabilirsiniz. Doktorunuza
danışınız.

7-

Pil firması tarafından size takılan cihaz için tanıtım kartı verilecektir. Bu kartı sürekli yanınızda
taşıyınız.

ŞAYET SİZE ŞOK VEREN KALP PİLİ TAKILDI İSE;
8-

Cihazınız şok vermesi halinde itme, tekme yeme hissi gibi bir his duyacaksınız. Merak etmeyiniz.
Cihaz görevini yapmıştır. İlk şokta ya da sık şoklarda doktorunuza haber veriniz.
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