Kardiostimulaatori paigaldamine
Patsiendi info

Käesoleva infolehe eesmärk on jagada patsiendile infot kardiostimulaatori ehk südamestimulaatori paigaldamise protseduuri
kohta.
Kardiostimulaator ehk südame tehisrütmur paigaldatakse
juhul, kui patsiendi südame rütm on aeglane ning selle foonil
esinevad sagedased rütmihäired ja/või südame seiskumise
episoodid ning nendest tingitud vaevused (teadvusekaotuse
hood).
Stimulaatori paigaldamine aitab südame aeglase rütmi foonil
esinevaid rütmihäireid paremini ravida, sest kõik rütmihäireravimid aeglustavad südame tööd ning seetõttu on ravimeid
kasutada raske või isegi võimatu. Kardiostimulaator ise ei ravi
rütmihäireid, samuti ei pane stimulaator südant tugevamini tööle.
Enne protseduuri
Kui Teiega on kokku lepitud kardiostimulaatori paigaldamine,
tulge haiglasse protseduuri päeval. Hommikul võtke sisse oma
ravimid ja sööge hommikusööki. Enne tehisrütmuri paigaldamise
protseduuri on soovitatav veel korra kergelt einestada.
Pool tundi enne operatsiooni antakse Teile profülaktiliselt antibiootikumi. Samuti saate antibiootikumi siis, kui operatsioonist

on möödunud 6 tundi ja 12 tundi. Need ravimid aitavad vältida
võimalikke põletikulisi tüsistusi.
Tähelepanu!
Kui Teil esineb allergia antibiootikumide või tuimestusvahendite
vastu, peate sellest kindlasti oma raviarsti teavitama!
Protseduuri käik
Kardiostimulaator paigaldatakse spetsiaalses steriilses röntgenikabinetis. Operatsioon viiakse läbi kohaliku tuimestusega
(tehakse tuimestav süst).
Rangluust allpool vasakul tehakse 4–5 cm pikkune nahalõige.
Selle põhjas asuva veeni kaudu viiakse elektrood(id) südame
paremasse poolde. Stimulaatori tüübi otsustab arst. Stimulaatori patarei paigaldatakse vasaku rinnalihase alla.
Pärast protseduuri
Tavaliselt kirjutatakse patsient haiglast välja järgmisel päeval.
Haavavalu korral võib tarvitada valuvaigisteid. Saunaprotseduure ei soovitata enne haavaniitide eemaldamist. Niidid
eemaldatakse 10. päeval pärast operatsiooni perearsti juures.
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Võimalikud tüsistused
Südamestimulaatori paigaldamise tüsistused on kõige
sagedamini seotud veeni tabamisega. Selle käigus võib
tekkida kopsu kollaps ja õhkrind, mille raviks on vaja paigaldada kopsukelmeõõnde dreen. Võivad tekkida ka infektsioonid. Tüsistuste oht on siiski minimaalne, sest tegemist on
kogenud personaliga.
Küsimuste korral ning lisateabe saamiseks pöörduge palun
oma raviarsti või õe poole.
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