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 پیس میکرهای طبیعی بدن

 :طبیعی هیکرّای پیس

ُگر SA دقیقِ در ضربِ 100 – 60 سرعت با غالب ساز ضرباى ؛ 

ُگر AVدقیقِ در ضربِ 60 – 40 سرعت با ؛ 

دقیقِ در ضربِ 40 – 20 سرعت با باًذل؛ ٍ پَرکیٌص سیستن 



 تنظیم مد در پیس میکر

Fixed Rate (Asynch) 

  پیص از ٍ بیوار قلب الکتریکی فعالیت گرفتي ًظر در بذٍى ضرباى تخلیِ

 .باضذ هی ضذُ تعییي

Demand (Synch) 

  بِ ًسبت کاّص صَرت در باضذ؛ هی بیوار ضرباى بِ بستِ ضرباى تخلیِ

 هیکر پیس دستکاُ رٍی تٌظیوی سرعت









 تنظیمات پیس میکر



 اندیکاسیون

SINUS BRADYCARDIA 



 اندیکاسیون

Sinus Arrest 

SA Exit Block 



ATRIAL FIBRILLATION WITH SLOW  

VENTRICULAR RESPONSE 



CONGENITAL THIRD DEGREE  

A-V BLOCK 



 انواع پیس میکر از نظر حفرات درگیر



 پیس میکر تک حفره ای دهلیسی



 پیس میکر تک حفره ای بطنی



 -پیس میکر دو حفره ای دهلیسی 
 بطنی



 پیس میکر

  تَلیذ برای را ّای سیگٌال کِ الکتریکی ای ٍسیلِ

  هی فرد ضرایط بِ بستِ .کٌذ هی ایجاد قلب ضرباى

 دائوی صَرت بِ یا هَقت ضرباى ایجاد تَاًذ

 .باضذ



 انواع پیس میکر

هَقت(Temporary)  

  داخلی 

خارجی 

دائوی(Permanent)  



 انواع کاتتر های پیس میکر



 عذم ٍجَد اسپایک در ًَار قلب ٍ اختالل در اًتقال جریاى اختالل در ایجاد ضرباى؛

 بِ قلب

 ٍجَد اسپایک بذٍى هَج اختالل در اًقباض؛P  یا کوپلکسQRS 

 ایجاد اسپایک ًاّواٌّگ با اختالل در حس کردى ضرباى بیوار؛QRS بیوار 

ایجاد اسپایک در هیساى کوتر از ضرباى تٌظین ضذُ حساسیت بیص از حذ؛ 

 اختالالت عملکردی پیس میکر



عذم ٍجَد اسپایک در ًَار قلب ٍ اختالل در ایجاد ضرباى؛ 

 اختالل در اًتقال جریاى بِ قلب



یا   Pٍجَد اسپایک بذٍى هَج اختالل در اًقباض؛ 

 QRSکوپلکس 

، اختالل Out Putضعف باتری، جابجایی لیذ پیس هیکر، تٌظین ًاهٌاسب 

 الکترٍلیتی



ایجاد اسپایک  اختالل در حس کردى ضرباى بیوار؛ 

 بیوار QRSًاّواٌّگ با 

تٌظیوات ًاهٌاسب حساسیت؛ سطحی از ٍلتاش کِ در آى ضرباى ساز قادر بِ 

 .تطخیص فعالیت الکتریکی قلب ًباضذ



ایجاد اسپایک در هیساى کوتر حساسیت بیص از حذ؛ 

 از ضرباى تٌظین ضذُ

 تٌظین هٌاسب حساسیت پیس هیکر



 پیس میکر در بیماران تحت جراحی قلب



 تعبیه سیم پیس میکر در اتاق عمل



 تعبیه سیم پیس میکر در اتاق عمل



آریتمی های قبل از عمل که نیازمند پیس میکر  

 بعد از جراحی می باشند



 سایر عوامل موثر قابل بحث

باال سي 

جٌسیت 

دریچِ بیواری ًَع 

آًوی 

ُآًصیَتاًسیَى رًیي ّای هْارکٌٌذُ یا ّا دیصیتال از استفاد 

عول از قبل ّذایتی اختالالت 

هیَکارد ایسکوی 

کرًٍر عرٍق درگیری 



  PPMهعیار ارزیابی خطر برای ًیاز بِ 
 بعذ از جراحی دریچِ



 کاهش خطرات نیاز به پیس میکر بعد از جراحی

عول از قبل ّا آریتوی کردى برطرف ٍ درهاى 

اهکاى صَرت در هتابَلیک ٍضعیت بْبَد 

ای هذاخلِ رٍیکرد حذاقل 

ریَی قلبی پوپ طَل در هیَکارد حوایت اًجام 

ِّیپَترهی زهاى رساًذى حذاقل ب 

ریَی قلبی پوپ زهاى هذت کاّص 

پرفیَشى اصالح ٍ بْبَد 



اختالالت ّذایتی 

ضرٍع اٍلیِ با پیس هیکر 

آریتوی ّای هقاٍم در زهاى ٍرٍد 

ًَع جراحی 

ٍضعیت ّوَدیٌاهیک ٍ ٍضعیت بالیٌی بیوار 

عَارض هاًذگار طَالًی هذت 

عوامل عنوان کننده لحاظ پیس میکر بعد از 
 جراحی



اختالل در حس کردى ضرباى بطٌی ٍ ایجاد ضرباى 

خًَریسی بطي راست ّوراُ با تاهپًَاد 

سَراخ کردى اپی کارد 

 ٍ..... 

عوارض پیس میکر اپی کاردیال بعد از 
 جراحی



هاًیتَریٌگ دائن عولکرد پیس هیکر در بخص 

 آهادُ داضتي ٍسایلCPR 

  ًِپاًسواى رٍزا 

کٌترل سیوْای رابط ٍ آهَزش بِ بیوار در هَرد جذا ًطذى آًْا 

کٌترل پاراهترّای تٌظین ضذُ در ّر ضیفت 

ُ(آهَزش بِ بیوار)عذم دستکاری پاراهترّای تٌظین ضذ 

ثبت ٍتحَیل پاراهترّای تٌظین ضذُ در ّر ضیفت بِ ضیفت بعذی 

 کٌترلECG درّر ضیفت 

کٌترل باطری در ّر ضیفت 

 کارکرد دستگاُریتویک، عذم ّای سکسکِ :  برٍزگسارش فَری بِ پسضک درصَرت 

مراقبت های پرستاری پیس میکر موقت 
 داخلی




