
CRT  وICD شما چگونه کار می کند؟ 
ضربان تند و غیرطبیعی قلب را  IUDو  CRTهنگامی که 

تشخیص دهد، درمان هایی را که توسط  زشکطت تعییط  

کده است اعمال می کند. ای  دستگاه قادر است بطییار  

از ضربان ها  غیرطبیعی قلب را بدون اینکطه متوهطه  ن 

و  CRTکوید در همان ابتدا درمطان کنطد. درمطان هطا  

ICD  در کروع اغلب خفیف بوده و سپس در صورت نیطاز

 درمان ها  موثرتر و قو  تر را اعمال می کند.

CRT  وICD  توانایی اجرای سه نوع درمان را

 دارد:
( تبدیل افشایش ضربانات نامنظم قلب به ضربانات طبیعی 1

 قلب بدون  نکه کما متوهه  ن کوید.

( تبدیل افشایش ضربانات نامنظم قلب به ضربانات طبیعی 2

 قلب با دادن کوک خفیف، 

( تبدیل افشایش ضربانات نامنظم قلب به ضربانات طبیعی 3

قلب و کوک با انرژ  باال ههت درمان  ن اعمال می گردد. 

ممک  است کما حطاتتی از کطاهش سطهو هوکطیار  یطا 

 افتادن رو  زمی  را تجربه کنید.

 

CRT  وICD چیست؟ 
یت دستگاه کوک دهنده قلبی است که در ناحیه  باال  

قفیه سینه زیر استخوان ترقوه زیر زوسطت کاکطته مطی 

کود و به طور خودکار ضربانات خهرناک قلطبی را حطس 

کرده و با دادان کوک، ضربان طبیعی قلب را به بیمار باز 

 می گرداند.

 چه وسایلی میباشند؟  ICDو  CRTوسیله 

 
CRT  وICD    دو وسیله ضربان ساز میباکند که زشکطت

زس از تشخیص بی نظمی ها  خهرناک ضربان قلب، از 

یطا  CRTای  دو وسیله استفاده می کنطد. در انتخطا   

ICD  ،زشکت معاتج بر اساس کرای  طبی و باتینی کطما

 تصمیم میگیرد

برا  ای  منظور زشکت یت برش رو  زوست کطما زیطر 

استخوان ترقوه داده و یت مکطان بطرا  بطاطر  در زیطر 

زوست ایجاد می کند. باطر  از طریق سیم با قلب ارتباط 

داده می کود. ای  سیم ها با هدایت اکعه ایکس، در قلب 

گذاکته می کود. سیم ها به باطر  متصل می کطود. در 

زایان کار فق  یت بر مدگی کوچت زیر زوست خود مطی 

 بینید. 

 

 

 

شتی ردمانی گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانش

 مرکز آموزشی ردمانی قلب دکتر شمت
 

 راهنمای آموزش به بیمار

 دستگاه ضربان ساز قلبی
ICD-CRT 

 
 

 

 کمیته آموزش سالمت

 99سال 



 آنالیز )تجزیه (
، در واقط  ICDو  CRTدستگاه  نطاتیش و برنامطه ریطش  

کامپیوتر  است که برا  ارتباط با دستگاه بطه کطار مطی 

رود. ای  دستگاه بررسی و  ضربان قلب و  تنظیمات الزم 

را در طول معاینات ادوار  مییر می سازد. زشکت از  ن 

و  ICDو  CRTبرا  زایش عملکرد قلطب کطما، تنظیطم 

 درمان اختالالت ضربان قلب استفاده می کند.

 

 

 

 

 

 :ICDو  CRTمشخصات 
بعد از گذاکت  دستگاه، به کما یت کارت کناسایی داده 

میشود. ای  کارت نشان می دهد کطه کطما یطت وسطیله 

زشککی دخل بدن خود دارید، تذا  ن را همیطشه همطراه 

خود داکته باکید. ای  کارت، در زیشگیر  ها  دوره ا ، 

هنگام عبور از سییتم امنیتی فرودگاه و اورژانطس هطا  

 زشککی بییار باارزش است.

 بعد از گذاکت  دستگاه معموالً چندی  روز یا هفته طول 

 

می کشد تا بهبود  کامل حاصل کود. زخم محل عمل، 

تدریجاً بهبود می یابد و احیاس بهتر  به کما دست 

خواهد داد. در ابتدا ممک  است وهود دستگاه را حس 

کنید وتی به تدریج به  ن عادت کرده و دیگر وهود  ن 

 را احیاس نخواهید کرد.

 بعد از عمل نکات زیر را رعایت کنید:
روز در میطان تطا کطشیدن  3زانیمان محل زخم را هر 

بخیه ها به صورت استریل انجام دهید. زخم را تمطیش و 

خشت نگه دارید. اگر متوهه کدید کطه زخطم متطورم، 

گرم، قرمش یا دردناک کده یا از  ن ترکو خارج می کود 

 فوراً به زشکت یا مرکش درمانی مراهعه کنید. 

  استحمام:
تا زمانی که بخیه در محل گذاکت  دستگاه داریطد،    

به ناحیه رسانده نشود و نیش بعد از کشیدن بخیه ها تیف 

 رو  ناحیه کشیده نشود.

 22دستی که  دستگاه  ن سمت گذاکطته کطده را تطا 

ساعت بعد از عمل حرکت ندهید و بعد از  ن نیش حرکت 

هفته نباید باالتطر  8دست را محدود نمایید. دست را تا 

از کانه ببرید. با دستگاه خود باز  نکنید،  ن را هابه ها 

 و دستکار  نکنید. ضربه و فشار وارد نکیند.

 11ط اوتی  ویشیت بعد از عمل برا  کشیدن بخیطه هطا 

و  CRTروز بعد از عمل می باکد و هر سه مطاه  نطاتیش 

ICD  طبق نوبت داده کده انجام می کود. در ای  فاصله

اگر دچار ناراحتی کدید به زشکت خود مراهعه کرده و 

در صورت صالحدید زشکت دستگاه کما را  نطاتیش مطی 

 کند.

 

وسایلی که باید در همه حال و به طور کامل از آن 

 ها دوری کنید:
MRI نت  رادیو، هرقطه هوکطکار ، زتطت و چکطش  ،

اتکتریکی موارد  هیتند که رو  دستگاه کما اثطر مطی 

 گذارند:

ط وسایل ضدسرقت، نشدیت خودروها، در  هطا  ورود  

در کنار وسایلی که سییتم ضدسرقت دارند زیطاد توقطف 

 نکیند.

سانتی متر( از دسطتگاه دور  11ط تلف  همراه را حداقل )

نگه دارید. تلف  را در ههطت گطوش مخطاتف نطیبت بطه 

دستگاه نگه داریطد. تلفط  را داخطل هیطب رو  سطینه 

 نگذارید.

 ه موارد زیر توجه کنید:ب
ط در هنگام مراهعه به زشکت و دندان زشکت بگویید کطه 

CRT  وICD .دارید 

ط اگر قرار است هرگونه هراحی در مورد کما انجام کطود 

 با زشکت خود تماس بگیرید.

ط قبل از انجام هرگونه ورزش یا فعاتیت کدید بطا زشکطت 

 خود مشورت کنید.

 منب :

.راهنمای آموزشی بیماران مراقبت از عهاء هلل باقر  زاد ه 
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