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Якщо у вас або в когось із ваших близьких було діагностовано швидке
серцебиття (тахікардію), були випадки серцевого нападу або розвинулася
серцева недостатність, ця брошура допоможе вам дізнатися більше про
такі серцеві захворювання та пристрої для їх лікування.
У цій брошурі міститься основна інформація про раптову зупинку серця
(РЗС) і дефібрилятори, які імплантуються, зокрема про те, що на вас чекає
до та після імплантації дефібрилятора.
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СЕРЦЕ
Серце – це орган розміром із кулак, який працює як насос, надсилаючи
насичену киснем кров до всього організму. Регулярні, ритмічні електричні
сигнали підтримують процес перекачування крові серцем. Серце
складається з чотирьох камер:
двох верхніх камер – правого та лівого передсердь;
двох нижніх камер – правого та лівого шлуночків.
Праве передсердя (1) забирає збіднену киснем кров з усього організму та
проштовхує її в правий шлуночок (2), який потім направляє кров у легені.
Легені насичують киснем кров, і після цього вона переходить спочатку
до лівого передсердя (3), а потім лівого шлуночка (4), який перекачує
збагачену киснем кров в організм через аорту (5).
Насичена
киснем кров
Не насичена
киснем кров

Аорта
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Ліве передсердя

3

Праве передсердя

Правий шлуночок
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1

4
2

Лівий шлуночок

ЩО ТАКЕ
ТАХІКАРДІЯ?
Тахікардія – це захворювання, за якого серце б’ється надто швидко.
Здорове серце скорочується з частотою 60–100 разів на хвилину,
перекачуючи близько 280 літрів крові щогодини. Через фізичне
навантаження, стрес або страх серце може битися частіше, однак це
нормальна реакція. У разі тахікардії частота серцебиття перевищує
100 ударів на хвилину й може досягати 400 ударів на хвилину без жодної
конкретної причини. За такої частоти серце не здатне ефективно
перекачувати кров до тіла й головного мозку.
Існують різні види прискореного серцевого ритму, який може виникати у
верхніх камерах серця (передсердях) або нижніх камерах (шлуночках).
	Тріпотіння передсердь і фібриляція передсердь починаються у
верхніх камерах серця.
	Тахікардія шлуночків і фібриляція шлуночків починаються в нижніх
камерах серця.

СИМПТОМИ
ТАХІКАРДІЇ
У разі швидкого серцебиття можуть з’являтися різні симптоми, зокрема
наведені нижче.
	Задишка
	Запаморочення
	Раптова слабкість
	Тріпотіння в грудях
	Переднепритомний стан
	Утрата свідомості
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ПРИЧИНИ
ТАХІКАРДІЇ
Тахікардія може виникати з декількох причин. До поширених причин
тахікардії належать:
	захворювання серця, такі як високий артеріальний тиск (гіпертензія);
	недостатнє постачання крові до серцевого м’яза через захворювання
коронарних артерій (атеросклероз), захворювання серцевого
клапана, серцеву недостатність, захворювання серцевого м’яза
(кардіоміопатію), пухлини або інфекції;
	інші стани, такі як захворювання щитоподібної залози, певні
захворювання легенів і зловживання алкоголем чи наркотиками;
	емоційний стрес або вживання великої кількості напоїв, що містять
алкоголь чи кофеїн.

ФАКТОРИ РИЗИКУ
Певні захворювання можуть збільшити ризик розвитку патологічно
швидкого серцевого ритму (тахікардії), зокрема такі:
	захворювання коронарних артерій (атеросклероз);

	серцева недостатність (серце слабо перекачує кров);
	серцевий напад (інфаркт міокарда);

	вроджені вади серця (захворювання, наявні від самого народження);
	запальні або дегенеративні захворювання серця;
	хронічне захворювання легенів.

ЩО ТАКЕ
СЕРЦЕВА НЕДОСТАТНІСТЬ?
Термін «серцева недостатність» не означає, що серце припиняє
перекачувати кров; однак серцевий м’яз не здатний ефективно
перекачувати кров відповідно до потреб організму. У результаті ви можете
відчувати стомленість, нестачу енергії, може з’являтися задишка, а в тілі
може накопичуватися надмірна рідина.
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ЩО ТАКЕ
РАПТОВА ЗУПИНКА СЕРЦЯ?
Раптова зупинка серця (РЗС) є наслідком порушення електричної активності
серця, за якого виникає небезпечне для життя прискорення серцевого ритму
(фібриляція шлуночків). Такий частий і неправильний ритм призводить до
того, що серце тремтить, а не скорочується, як насос. Коли серце припиняє
перекачувати кров, кисень не надходить до тіла й головного мозку. Без
негайного лікування раптова зупинка серця може бути смертельною. Раптова
зупинка серця є однією з найбільш частих причин смерті та забирає більше
життів, ніж рак молочної залози, СНІД або рак легенів1.

РІЗНИЦЯ МІЖ
СЕРЦЕВИМ НАПАДОМ І РАПТОВОЮ
ЗУПИНКОЮ СЕРЦЯ
Раптова зупинка серця відрізняється від серцевого нападу, хоча ці явища
часто плутають.
СЕРЦЕВИЙ НАПАД

РАПТОВА ЗУПИНКА СЕРЦЯ (РЗС)

ВИД
ПОРУШЕННЯ

Порушення кровообігу або
закупорення судин

Порушення електричної
активності

ПРИЧИНА

Закупорення судини, що
постачає кров до серцевого
м’яза, яке може призвести до
незворотних пошкоджень у
певних відділах серця

Порушення електричної
активності серця, через яке кров
припиняє постачатися до тіла й
головного мозку

Можуть виникати відчуття
тиску в грудях, біль, що
проектується в руку,
задишка, спітніння, нудота

Загалом немає симптомів, може
відчуватися прискорене серцебиття,
запаморочення, переднепритомний
стан, можлива втрата свідомості

ФАКТОРИ
РИЗИКУ

СИМПТОМИ

Високий рівень холестерину,
високий артеріальний тиск,
ожиріння, паління, випадки
серцевого нападу в членів
сім’ї, діабет

Перенесений серцевий напад,
серцева недостатність, порушення
серцевого ритму, низька фракція
викиду (ФВ ≤ 35 %), випадки
раптової зупинки серця в членів сім’ї
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ЩО ЗБІЛЬШУЄ РИЗИК
РАПТОВОЇ ЗУПИНКИ СЕРЦЯ?
Як правило, раптова зупинка серця стається несподівано, без
передвісників. До групи підвищеного ризику виникнення РЗС належать2:
	люди, які в минулому перенесли серцевий напад;
	люди із серцевою недостатністю;
	люди, які раніше перенесли РЗС або мають членів сім’ї, у яких була
РЗС;
	люди з низькою фракцією викиду (ФВ).

ЩО ТАКЕ
ФРАКЦІЯ ВИКИДУ?
Фракція викиду (ФВ) – це частка об’єму крові, що перекачується із серця
з кожним його скороченням. За допомогою показника ФВ лікар може
визначити, наскільки ефективно серце перекачує кров. Цей показник
може змінюватися з часом, тому важливо регулярно його перевіряти в
лікаря.
Фракцію викиду зазвичай вимірюють за допомогою ехокардіографії.
Процедуру, як правило, виконують у лікарському кабінеті або в
діагностичному відділенні лікарні.
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Діапазони значень фракції викиду3

50–75 % 36–49 % 35
%
І МЕНШЕ
НАСОСНА
ФУНКЦІЯ
СЕРЦЯ

В НОРМІ

НАСОСНА
ФУНКЦІЯ
СЕРЦЯ

НИЖЧЕ
НОРМИ

НАСОСНА
ФУНКЦІЯ
СЕРЦЯ

СЛАБКА

Люди з низькою фракцією викиду (35 % або менше) мають підвищений
ризик виникнення РЗС3.
У Європі раптова зупинка серця є причиною 20 % усіх смертей4.

94 % – показник виживання з ІКД5
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ЛІКУВАННЯ РАПТОВОЇ ЗУПИНКИ
СЕРЦЯ ЗА ДОПОМОГОЮ
ДЕФІБРИЛЯЦІЇ
Найбільш ефективним методом лікування раптової зупинки серця є
дефібриляція2. Дефібриляція полягає в надсиланні електричного розряду
до серця для відновлення нормального серцебиття.
Існує два основні види дефібриляції:
	автоматизований зовнішній дефібрилятор (АЗД) – переносний
пристрій, який використовують бригади невідкладної допомоги або в
загальних лікарнях для генерування розряду в серці;
	імплантований кардіовертер-дефібрилятор (ІКД) – пристрій, який
імплантується під шкіру. Імплантований кардіовертер-дефібрилятор
передає електричні імпульси або розряди для лікування частого або
нерегулярного серцевого ритму. Це пристрій, який описаний у цій
брошурі.

Двокамерний ІКД з електродами
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ЩО ТАКЕ
ІМПЛАНТОВАНИЙ КАРДІОВЕРТЕРДЕФІБРИЛЯТОР?
Коли йде мова про імплантований кардіовертер-дефібрилятор, фактично
мають на увазі дефібрилятор з електродами, які разом складають систему
пристрою.
	Генератор імпульсів (дефібрилятор) подібно до маленького комп’ютера
безперервно відстежує роботу серця та автоматично надсилає
електричні імпульси або розряди для виправлення частого серцевого
ритму. Цей пристрій зовсім невеликий за розміром – не більший за
сірникову коробку. Його зазвичай вживляють під ключицею.
	Електроди – це тонкі гнучкі ізольовані дроти товщиною зі спагеті.
Вони приєднані до дефібрилятора й розміщуються в серці через
судини. Через електроди проходить електричний імпульс із
дефібрилятора до серця та передається інформація про роботу серця
назад до пристрою.

Фактичний розмір ІКД відносно монети 1 євро
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ЯК ПРАЦЮЄ
ІМПЛАНТОВАНИЙ
КАРДІОВЕРТЕР-ДЕФІБРИЛЯТОР?
Імплантований кардіовертер-дефібрилятор призначений цілодобово
відстежувати серцевий ритм. Якщо серцебиття стає надто частим
або нерегулярним, пристрій спершу передає невеликі безболісні
електричні сигнали для виправлення серцевого ритму (це називається
протитахікардійна стимуляція, або ПТС). Якщо прискорене серцебиття
(тахікардія) не припиняється, дефібрилятор передає електричний розряд
для відновлення нормального серцевого ритму. Цей електричний розряд
у міру можливості синхронізується з ритмом серця і, відповідно, має назву
кардіоверсія. Якщо електричний розряд не можна синхронізувати з ритмом
серця, наприклад у разі фібриляції шлуночків, то він має назву дефібриляція.
Імплантований кардіовертер-дефібрилятор також може лікувати повільне
серцебиття, передаючи електричні імпульси до серця, щоб виправити його ритм.
Лікар може запрограмувати ІКД для забезпечення найбільш ефективної
терапії відповідно до стану серця.

БАТАРЕЯ ІКД
Енергія, необхідна для роботи ІКД, надходить зі спеціальної батареї.
Термін служби батареї залежить від декількох факторів. До них належать
тип ІКД, характер серцевого захворювання та частота застосування ІКД
для виправлення серцевого ритму.
Батарея може працювати до 13 років6. Оскільки батарея вбудована в ІКД,
то коли її ресурс вичерпається, потрібно буде замінити весь пристрій
(генератор імпульсів). Електроди заміняють лише у виняткових випадках.

ПРОЦЕДУРА
ІМПЛАНТАЦІЇ КАРДІОВЕРТЕРАДЕФІБРИЛЯТОРА
Імплантація ІКД виконується з мінімальним втручанням, і більшість пацієнтів
виписуються додому вже через добу. Перед операцією вам можуть дати
спеціальні препарати, які викликають сонливість і мають розслаблювальну
дію. Зазвичай процедуру проводять під місцевою анестезією.
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ОСНОВНІ ЕТАПИ ПРОЦЕДУРИ ІМПЛАНТАЦІЇ
	У верхній області грудей під ключицею роблять невеликий надріз
довжиною близько 5–10 см.
	Один або два електроди проводять через судину до серця та
приєднують їх до кардіовертера-дефібрилятора, який імплантується.
		 	
Якщо імплантується однокамерний ІКД, то вводиться один
електрод у нижню праву камеру серця (шлуночок).
		 	
Якщо імплантується двокамерний ІКД, то ще один електрод
вводиться у верхню праву камеру серця (передсердя).
	У дефібриляторі програмують налаштування, пристрій
випробовують, щоб переконатися, що він працює правильно й
відповідно до медичних показань і потреб організму.
	генератор імпульсів (дефібрилятор) розміщують під шкірою, надріз на
грудях зашивають.
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Після процедури пацієнтам видають ідентифікаційну картку до ІКД.
У картці міститься важлива інформація про імплантований пристрій, її
потрібно завжди носити із собою.
Протягом декількох тижнів вам належить звикати до ІКД.
У перші кілька днів важливо не мочити рану, щоб вона загоїлася. Також
не варто обирати обтягуючий одяг, який може викликати подразнення
рани. Протягом перших кількох днів не слід надто енергійно рухати
плечем, з боку якого імплантовано пристрій, щоб не завадити загоєнню.
Не слід піднімати важкі предмети. Не слід робити розмашисті рухи
руками, оскільки це може спричиняти надмірний натяг в електродах. У разі
виникнення конкретних запитань звертайтеся до лікаря.

ПРОЦЕДУРА ЗАМІНИ
ІКД розроблений таким чином, що лікар може заздалегідь виявити
виснаження батареї. Оскільки батарея є вбудованим компонентом
генератора імпульсів, потрібно заміняти весь пристрій. Хірург робить
надріз по старому шраму та виймає відпрацьований пристрій. Електроди
надійно закріпляють і після їх перевірки новий генератор імпульсів
під’єднують, випробовують і встановлюють у відведеному місці під
шкірою. Електроди заміняють лише у виняткових випадках.
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ПОДАЛЬШЕ ЛІКУВАННЯ
ТА МОНІТОРИНГ
Лікар призначатиме контрольні візити. Під час таких візитів потрібно
повідомляти про будь-які симптоми, які могли виникати протягом роботи
ІКД. Також слід використовувати можливість ставити будь-які запитання,
які можуть вас цікавити та обговорювати все, що вас непокоїть або й
лякає.
Контрольні візити дають змогу ретельно перевірити роботу
дефібрилятора. Для цього лікар може:
	перевірити стан батареї дефібрилятора;

	перевірити електроди, щоб визначити, як вони працюють із
дефібрилятором і серцем;
	переглянути й за необхідності відрегулювати налаштування
дефібрилятора, щоб забезпечити його роботу відповідно до ваших
медичних показань.
Це виконується за допомогою програматора – невеликого комп’ютера,
який зберігається в кабінеті лікаря. Використовуючи програматор, лікар
може отримати інформацію, яка зберігається в ІКД.
Крім таких візитів, потрібно зв’язуватись або зустрічатися з лікарем у
наведених нижче випадках.
	Шрам почервонів, став вологим або набряклим.

	У пристрої пролунав попереджувальний сигнал (гудок): ІКД
автоматично перевіряє свій стан. Звуковий сигнал означає, що
лікар має звернути увагу на певні речі. Цей сигнал призначений
привернути вашу увагу до чогось і не є сигналом тривоги. Якщо ви
почуєте звуковий сигнал, зверніться до свого лікаря, який пояснить,
що потрібно робити. Якщо пролунає безперервний 10-секундний
сигнал, це просто означає, що пристрій потрапив на близьку відстань
до сильного магніту й потрібно відійти від нього подалі.
	У разі розряду: завдяки сучасній технології ІКД здійснює розряди
тільки за необхідності. Передача неправильного або непотрібного
розряду дуже малоймовірна. У разі тахікардії ІКД спершу спробує
припинити цей стан якомога м’якшим впливом. Якщо це не допоможе,
буде здійснена кардіоверсія або дефібриляція.
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Коли ІКД генерує розряд, деякі люди можуть бути непритомними, але
інші залишаються при свідомості. Люди можуть сприймати розряд від
ІКД зовсім по-різному. Розряд може відчуватися як різкий або навіть
болісний удар у грудях. М’язи в області грудей і плечей можуть так сильно
скоротитися, що можна підскочити від переляку. Не слід непокоїтися, це
просто означає, що ІКД виконує свою роботу. Люди зазвичай сприймають
таку дію як необхідну й утішну. Якщо хто-небудь торкнеться вас у
момент здійснення розряду, у них може відчуватися спазм м’язів або
посмикування, але це малоймовірно. Розряд може сполохнути людину,
яка вас торкнулася, але не нашкодить їй.
Розряд може викликати дискомфорт. Цілком нормально, якщо ви
непокоїтеся через отримання електричного розряду, але пам’ятайте, що
це може врятувати ваше життя.
Ви можете обговорити це з лікарем, щоб разом скласти детальний план
дій на випадок можливого розряду.
Такий план дій може включати наведені нижче рекомендації.
	Якщо здійснився один розряд, ви почуваєтеся нормально й не
маєте характерних симптомів (біль у грудях, задишка, прискорене
серцебиття), можна повідомити про це лікаря у звичайні робочі
години.
	Якщо ви знепритомніли або маєте такі симптоми, як біль у грудях,
задишка, переднепритомний стан чи сплутаність свідомості,
запаморочення, прискорене серцебиття, або в разі отримання більше
одного розряду (протягом доби), негайно зв’яжіться з лікарем
або зверніться у відділ невідкладної медичної допомоги. Якщо у
вас налаштовано систему дистанційного моніторингу, вас можуть
попросити відразу передати потрібну інформацію.
Рекомендації лікаря можуть відрізнятися від наведених, тому слід
узгодити з ним/нею весь план дій.
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ДИСТАНЦІЙНИЙ МОНІТОРИНГ
Ми розуміємо, як важливо підтримувати зв’язок із лікарями, коли ви вдома
або подорожуєте. Його може забезпечити дистанційний моніторинг.*
Сьогодні є можливість віддалено відстежувати стан мільйонів людей з
імплантованими серцевими пристроями. Дистанційний моніторинг дає
змогу:
 п
 ередавати інформацію про серцевий ритм і зміни в пристрої, які
потребують уваги;
 з меншити кількість госпіталізацій і звернень до відділів невідкладної
допомоги;
 поліпшити якість життя;

 забезпечити в пацієнтів відчуття захищеності та спокою.

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ДИСТАНЦІЙНОГО
МОНІТОРИНГУ
Для надсилання інформації з ІКД до клініки використовується
невеликий монітор або програма на смартфоні чи планшеті. Інформація
надсилається автоматично за графіком, визначеним лікарем. Крім
цього, ІКД може надсилати сповіщення вашому лікарю, наприклад у
разі виявлення нерегулярного ритму. Після надходження до клініки дані
можна переглядати на захищеному веб-сайті. Дистанційний моніторинг
забезпечує легкий доступ до інформації, необхідної лікарю для лікування
пацієнтів і керування пристроєм.
В ІКД є вбудовані захисні механізми, які запобігають несанкціонованому
доступу до пристрою й даних у ньому (відомому як «хакерські атаки»).
Дані надсилаються до клініки зашифрованими. Лише лікар може
запрограмувати ІКД за допомогою програматора, який зберігається в
лікарському кабінеті.

* Доступність залежить від регіону.
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УМОВИ
МРТ-СКАНУВАННЯ
Магнітно-резонансна томографія (МРТ) – це тип діагностичного сканування,
що дає змогу отримати зображення внутрішніх структур тіла. Як
правило, більшість ІКД не вважаються безпечними для МРТ-сканування,
оскільки умови цієї процедури можуть спричиняти зміни налаштувань
ІКД, тимчасово порушити його нормальну роботу або пошкодити
пристрій. Більшість систем ІКД виробництва Medtronic дозволяється
використовувати під час МРТ. Їх унікальний дизайн дає змогу безпечно
проходити МРТ-сканування за дотримання певних умов. Лікар має
обговорити з вами всі можливі користь і ризики від процедури МРТ.
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ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ
З ІМПЛАНТОВАНИМ
КАРДІОВЕРТЕРОМ-ДЕФІБРИЛЯТОРОМ
Більшість людей швидко звикають до ІКД. Після повного загоєння
рани можна без труднощів виходити на прогулянки, працювати в саду,
займатися спортом або купатися. Слід уникати занять, за яких може
чинитися тиск на груди, або потенційно небезпечних видів спорту чи
діяльності, у яких короткочасна непритомність може наразити вас
або інших на небезпеку. Якщо лікар не заперечуватиме, можна буде
повернутися до всіх справ, якими ви займалися до імплантації ІКД.
Можна поговорити про ІКД з рідними та друзями, щоб почуватися спокійніше.
Контакти з групами підтримки та благодійними товариствами теж можуть
бути корисним.
Завдяки вбудованим захисним екранам в ІКД більшість предметів, які ви
використовуєте або з якими взаємодієте, не впливатимуть на роботу пристрою.
Однак предмети, які генерують чи використовують електричний струм або
передають бездротові сигнали, утворюють навколо себе електромагнітні
поля. Електромагнітна сумісність – термін, який характеризує взаємодію
між цими електромагнітними полями та ІКД. Якщо ІКД перебуватиме надто
близько до електромагнітних полів, що оточують певний предмет, і вловить
їх, це може тимчасово порушити його нормальну роботу. Такий самий ефект
може виникати, якщо торкнутися предмета з несправністю або порушеним
дротовим підключенням. У такому разі через тіло може пройти електричний
струм. У будь-якому випадку через це ІКД може тимчасово генерувати
непотрібні імпульси або припинити необхідну терапію. Тому рекомендується
використовувати тільки справні пристрої. Крім цього, рекомендується
дотримувати мінімальну дистанцію між ІКД і певними виробами. Це допоможе
уникнути будь-якого тимчасового впливу на серцевий пристрій.
Що робити, якщо здається, що певний предмет впливає на серцевий
пристрій?
Якщо під час використання предмета у вас виникає запаморочення,
переднепритомний стан, змінюється серцевий ритм або отримується
електричний розряд, просто відпустіть предмет, якого ви торкаєтеся,
або відійдіть від нього. Будь-який тимчасовий вплив не має призвести до
перепрограмування або пошкодження ІКД. Пристрій має повернутися
до нормальної роботи. Однак якщо симптоми не зникають або не
послаблюються, якомога швидше зв’яжіться з лікарем.
19

ПОШИРЕНІ
ЗАПИТАННЯ Й ВІДПОВІДІ
ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА
Мобільні пристрої безпечно використовувати за умови дотримання
належної відстані між ними та ІКД. Під час використання мобільного
телефона, планшетного комп’ютера або іншого мобільного пристрою
тримайте їх на відстані не менше 15 сантиметрів (6 дюймів) від
ІКД, оскільки можуть створюватись електромагнітні перешкоди.
Рекомендується прикладати телефон до вуха з протилежного боку
відносно ІКД і не класти телефон у кишені поруч з ІКД.

ПОВСЯКДЕННІ СПРАВИ Й ІНТИМНЕ ЖИТТЯ
Важливо, щоб ви якомога раніше повернулися до звичного життя.
Загалом пристрій не заважає займатися більшістю справ і хобі (таких як
боулінг, гольф, теніс, садівництво, рибальство тощо). Однак для певності
слід обговорювати це з лікарем, зважаючи на ваше захворювання.
Після імплантації пристрою більшість людей можуть повернутися до своєї
роботи. Це рішення приймається разом із лікарем. Терміни повернення до
справ залежать від багатьох речей, у тому числі від характеру вашої роботи.
Інтимні стосунки є невід’ємною частиною життя. Ми розуміємо, що
людина поновлює своє інтимне життя тоді, коли вона почуває себе
комфортно. ІКД запрограмовано так, що в разі нормального прискорення
серцебиття терапевтичні розряди не генеруються. Пристрій буде
передавати розряд, тільки якщо серцевий ритм відповідатиме ряду
конкретних критеріїв, запрограмованих кардіологом. Якщо під час
інтимної близькості або іншого заняття ви відчуєте розряд, зверніться до
свого лікаря. Лікар визначить причину розряду та зможе відрегулювати
запрограмовані налаштування серцевого пристрою.

ДЕТЕКТОРИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ КРАДІЖКАМ І СИСТЕМИ
БЕЗПЕКИ В АЕРОПОРТАХ
Дуже малоймовірно, що на ІКД впливатимуть металошукачі (прохідні арки
й ручні детектори) або пристрої для сканування тіла (мікрохвильові сканери
та тривимірні сканери), які, наприклад, використовують в аеропортах. Щоб
мінімізувати ризик впливу тимчасових перешкод на ІКД під час огляду,
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не зупиняйтеся й не сповільнюйте рух, проходячи крізь арку; рухайтеся в
нормальному темпі. У разі застосування ручного металошукача попросіть
працівника охорони не затримувати його та не рухати туди й назад біля
імплантованого кардіовертера-дефібрилятора. Крім цього, натомість
можна попросити провести ручний обшук. Якщо ви маєте сумніви щодо цих
методів сканування, покажіть ідентифікаційну картку до свого пристрою,
попросіть провести огляд альтернативним методом і дотримуйтесь
інструкцій працівника охорони. Авіаперельоти цілком безпечні для людей з
ІКД (не виникає проблем, пов’язаних зі зміною тиску або висоти).

ПОДОРОЖІ
Плануючи тривалі подорожі, порадьтеся з лікарем. Лікар може дати вам
адреси лікарень у країнах, до яких ви подорожуєте, на випадок, якщо
вам знадобиться невідкладна медична допомога. За необхідності вам
допоможуть знайти в цих лікарнях кардіолога, до якого можна прийти на
контрольний візит.

КЕРУВАННЯ АВТОМОБІЛЕМ
Люди з ІКД мають ризик раптової недієздатності, яка під час керування
автомобілем може стати причиною ушкоджень. Обмеження щодо
керування автомобілем в різних країнах Європи можуть бути розбіжні7.
Дізнайтеся у свого лікаря, які саме обмеження можуть стосуватися вас.

ПОБУТОВІ ПРИЛАДИ
Більшість побутових приладів безпечно використовувати за умови їх
справності й належного обслуговування. До таких приладів належать
мікрохвильові печі, крупна побутова техніка, електричні ковдри та грілки.

МАГНІТИ
Не зважаючи на те, що електромагнітні поля в побутових умовах рідко
порушують роботу ІКД, предмети з магнітами рекомендується тримати
подалі від вашого пристрою, на відстані принаймні 15 сантиметрів
(6 дюймів). Це зумовлено тим, що в електронну систему ІКД вбудовано
маленький датчик, який не дає можливості пристрою проводити терапію
в разі виявлення сильного магнітного поля. У такому випадку в ІКД
пролунає неперервний 10-секундний звуковий сигнал, який повідомляє
про близькість до магніту. Потрібно просто перемістити предмет із
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магнітом подалі від пристрою. Якщо пролунає такий сигнал, не потрібно
звертатися до лікаря, оскільки пристрій у такому разі не пошкоджується.
Не завжди відомо про наявність магніту в тому чи іншому предметі. Та
якщо використовувати побутові прилади за призначенням і виконувати
їх належне обслуговування, вони не мають заважати роботі вашого
пристрою. До таких приладів належать мікрохвильові печі, кухонна техніка,
бездротові телефони, радіоприймачі, телевізори, відеоігри, програвачі
компакт-дисків, фени, електричні бритви й зубні щітки, електричні ковдри,
повітродувки, газонокосарки, пристрої дистанційного відкривання
гаражних воріт, комп’ютери, дитячі іграшки та невеликі цехові інструменти.
Якщо ви ненароком розташували магніт надто близько до ІКД, просто
перемістіть його подалі.
Після віддалення від магніту ІКД повернеться до нормального стану
з попередньо запрограмованими параметрами. Не рекомендується
використовувати магнітні матраци й подушки, оскільки з ними складно
дотримувати відстань у 15 сантиметрів (6 дюймів) від пристрою.

ЗВАРЮВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА ЛАНЦЮГОВІ ПИЛКИ
На відміну від більшості інших побутових електроінструментів
зварювальне обладнання, що працює зі струмом понад 160 ампер,
частіше може тимчасово порушувати нормальну роботу ІКД.
Не рекомендується використовувати зварювальне обладнання зі струмом
вище 160 ампер.
Щоб мінімізувати ризик порушення роботи ІКД під час використання
зварювального обладнання зі струмом нижче 160 ампер, дотримуйтеся
належних заходів безпеки.
 Працюйте в сухому середовищі в сухих рукавицях і взутті.

 Д
 отримуйте відстань 60 сантиметрів (2 фути) між зварювальною
дугою та пристроєм.
 Т
 римайте дроти зварювального апарата разом і якнайдалі від
серцевого пристрою. Розмістіть зварювальний апарат на відстані
приблизно 1,5 метра (5 футів) від робочої зони.
 П
 ід’єднайте затискач заземлення до металу якомога ближче до місця
зварювання. Облаштуйте робочу зону таким чином, що, якщо ручка й
зварювальний електрод випадково впадуть, вони не торкатимуться
металу, який зварюється.
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 Д
 отримуйтесь інтервалу в кілька секунд між спробами запустити
зварювальний апарат у разі труднощів із запуском.
 П
 рацюйте в зоні, що має стійкий фундамент і достатньо простору для
пересування.
 Працюйте разом з обізнаним напарником, якому відомі ці рекомендації.

 У
 разі запаморочення чи переднепритомного стану або якщо вам
здасться, що ІКД згенерував розряд, негайно припиніть зварювання й
відійдіть від робочої зони.
Оскільки зварювальне обладнання може тимчасово порушувати роботу
серцевого пристрою, рішення при використання такого приладдя слід
приймати, порадившись зі своїм кардіологом.
Рекомендації лікаря можуть залежати від рівня ризику, який
представляють такі реакції з огляду на ваше захворювання. Фартухи
або комбінезони не здатні ефективно захистити серцевий пристрій від
електромагнітної енергії, яка генерується зварювальним обладнанням.
Електромагнітна енергія, утворювана ланцюговими пилками, аналогічна
енергії інших інструментів з електричним або бензиновим двигуном. Якщо
електромагнітні перешкоди заважатимуть роботі ІКД або у вас виникнуть такі
симптоми, як запаморочення чи переднепритомний стан, увімкнена ланцюгова
пилка може бути набагато небезпечнішою для вас, ніж інші інструменти.
Щоб мінімізувати ризик перешкод для роботи ІКД під час використання
ланцюгової пилки, дотримуйтеся наведених заходів безпеки.
 П
 рацюючи з електропилкою, дотримуйте відстань 15 сантиметрів
(6 дюймів) між двигуном електропилки та ІКД. Також переконайтеся,
що обладнання правильно заземлене.
 П
 ід час роботи з бензопилкою дотримуйте відстань 30 сантиметрів
(12 дюймів) між компонентами системи запалювання бензопилки
та ІКД. Також краще використовувати інструмент, у якого свічка
запалювання розташована подалі від рукояток.
 Я
 кщо ви відчули запаморочення, близькі до непритомності або
вам здалося, що імплантований дефібрилятор згенерував розряд,
негайно припиніть різати й вимкніть ланцюгову пилку.
 Не працюйте з двигуном, коли він увімкнений.

 Н
 е торкайтеся котушки, розподілювача або кабелів свічки
запалювання, коли двигун увімкнений.
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РЕКОМЕНДОВАНІ
ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ
У таблицях нижче зведено рекомендовані заходи безпеки за різними
категоріями.





Побутові вироби та предмети хобі
І нструменти та промислове обладнання
Засоби зв’язку й офісне обладнання
Медичні та стоматологічні процедури

ПОБУТОВІ ВИРОБИ ТА ПРЕДМЕТИ ХОБІ
Більшість побутових приладів і предметів хобі не мають впливати на
роботу серцевого пристрою за умови їх справності, використання
за призначенням і дотримання належної відстані. Для приладів, які
передають енергію через антену, рекомендується дотримуватися
зазначених відстаней між антеною й імплантованим серцевим пристроєм.

ОСОБЛИВІ ВИМОГИ
Дотримуйте щонайменше зазначену рекомендовану відстань між
предметом і серцевим пристроєм.
Відстань 30 сантиметрів (12 дюймів)
Автомобіль/мотоцикл, компоненти системи запалювання
Електричні огорожі
Трансформаторна підстанція (зелена будка надворі)
Відстань 60 сантиметрів (2 фути)
Прилад для пошуку металу на пляжі, відстань від головки детектора
Індукційна кухонна плита
Не рекомендовано
Стимулятор м’язів живота
Електронні ваги з аналізатором частки жиру
Магнітний матрац або магнітна подушка
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МІНІМАЛЬНИЙ РИЗИК
Дотримуйте відстань принаймні 15 сантиметрів (6 дюймів) між
зазначеним предметом і серцевим пристроєм.
 лектричний візок для покупок або візок для гольфу, відстань від
Е
двигуна
Ручні кухонні електроприлади (наприклад, електричний міксер або ніж)
Електронна огорожа для домашніх тварин, відстань від нашийника,
пульта дистанційного керування й базової антени
Дротова електрична бритва
Електрична зубна щітка, відстань від зарядного пристрою
Велотренажер, відстань від магніту в колесі
Ручний фен для сушіння волосся
Ручний масажний апарат для спини
Вироби для магнітотерапії
Вироби з радіокеруванням, відстань від антени
Швейна машина або оверлок, відстань від двигуна
Малий побутовий магніт
Аудіоколонки
Машинка для татуювання
Бігова доріжка, відстань від двигуна
Ультразвуковий пристрій для відлякування комах
Пилосос, відстань від двигуна
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НЕМАЄ ВІДОМОГО РИЗИКУ
За умови справності обладнання й застосування за призначенням ризик
не передбачається.
 арядний пристрій для побутових батарей
З
Ігровий автомат у казино
Програвач або записувальний пристрій CD/DVD
Щипці для завивки волосся
Посудомийна машина
Електрична ковдра
Електрична гітара
Електрична зубна щітка
Електронні ваги
Система відкривання гаражних воріт
Вирівнювач волосся
Електрогрілка
Гідромасажна ванна
Іонізуючий повітряний фільтр
Праска
Мала та крупна кухонна техніка
(блендер, консервний ніж, холодильник, кухонна плита, тостер)
Низьковольтні електричні лінії житлових об’єктів
Масажне крісло або масажний матрац
Намисто з кнопкою виклику медичної допомоги
Мікрохвильова піч
Пульти дистанційного керування (для програвачів CD, DVD, телевізора)
Салонна сушка для волосся
Сауна
Машинка для гоління або тример, із живленням від батареї
Горизонтальний солярій
Телевізор

І
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НСТРУМЕНТИ ТА ПРОМИСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ
Важливо, щоб електроінструменти були у справному стані, оснащені
належними дротами (з триконтактною розеткою, якщо потрібно) та
використовувалися за призначенням, заявленим виробником. Дротові
електроприлади рекомендується підключати до безпечних розеток
пристрою, відомого як пристрій захисного відключення в разі замикання
на землю.

ОСОБЛИВІ ВИМОГИ
Дотримуйте щонайменше зазначену рекомендовану відстань між
предметом і серцевим пристроєм.
Відстань 30 сантиметрів (12 дюймів)
Човновий двигун
Зарядний пристрій для автомобіля
Системи запалювання бензинових двигунів, відстань від компонентів
системи запалювання
Інструменти з бензиновим двигуном (газонокосарка, снігоочисна
машина, бензокоса, бензопилка), відстань від усіх компонентів системи
запалювання
Відстань 60 сантиметрів (2 фути)
Умонтовані або вільностоячі інструменти з двигунами потужністю
до 400 кінських сил (повітряний компресор, свердлильний верстат,
шліфувально-різальний верстат, мийний апарат високого тиску,
круглопильний верстат)
Дроти для запуску від зовнішнього джерела
Зварювальне обладнання (зі струмом до 160 ампер)
Не рекомендовано
Зварювальне обладнання (зі струмом понад 160 ампер)
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МІНІМАЛЬНИЙ РИЗИК
Дотримуйте відстань принаймні 15 сантиметрів (6 дюймів) між
зазначеним предметом і серцевим пристроєм.
Кругла пилка, дискова пилка

Дриль із живленням від батареї або електромережі
Електрична ланцюгова пилка

Ручний шліфувально-різальний апарат
Електричний тример для живоплотів
Електрична газонокосарка

Електрична повітродувка для листя

Пилка зі зворотно-поступальним рухом (Sawzall™*)
Фрезерна машина

Шліфувальна машина

Викрутка з живленням від батареї
Паяльний пістолет

Електрокоса з живленням від електромережі
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НЕМАЄ ВІДОМОГО РИЗИКУ
За умови справності обладнання й застосування за призначенням ризик
не передбачається.
Штангенінструмент із живленням від батареї
Ліхтар із живленням від батареї
Лазерний рівень
Паяльник

Детектор неоднорідностей
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ЗАСОБИ ЗВ’ЯЗКУ Й ОФІСНЕ ОБЛАДНАННЯ
У рекомендаціях із безпечного використання засобів зв’язку й офісного
обладнання враховуються такі фактори, як передавана потужність,
частота й тип антени. Для приладів, які передають бездротові сигнали
через антену, рекомендовано дотримуватися зазначених відстаней між
антеною й імплантованим серцевим пристроєм.

ОСОБЛИВІ ВИМОГИ
Дотримуйте щонайменше зазначену рекомендовану відстань між
предметом і серцевим пристроєм.
Відстань 30 сантиметрів (12 дюймів)
 маторські радіоустановки, морські радіоустановки, рації потужністю
А
3–15 Ват, відстань від антени
 адіо в діапазоні частот громадського користування (CB), до 5 Ват,
Р
відстань від антени
Джерело безперебійного живлення (ДБЖ)
Відстань 60 сантиметрів (2 фути)
 маторські радіоустановки, морські радіоустановки, рації потужністю
А
15–30 Ват, відстань від антени

30

МІНІМАЛЬНИЙ РИЗИК
Дотримуйте відстань принаймні 15 сантиметрів (6 дюймів) між
зазначеним предметом і серцевим пристроєм.
 маторські радіоустановки, морські радіоустановки, рації потужністю
А
до 3 Ват, відстань від антени
Мобільний телефон, потужність до 3 Ват, відстань від антени

Бездротові гарнітури з блоком передавача (наприклад, T V Ears™*)
Цифровий музичний програвач (iPod™*), з функцією передачі

 раслети Disney Magic Band (6 дюймів від зчитувального пристрою для
Б
браслетів, сам браслет не передбачає ризику)
Електронні зчитувальні пристрої

Електронні планшети (наприклад, Kindle™*, iPad™*, Surface™*)
Побутова бездротова електроніка, відстань від антени
Технологія On Star™*, відстань від антени

Пристрій дистанційного відмикання, ключ-брелок (наприклад, Smart Key)

Пристрій дистанційного запуску двигуна автомобіля

Розумний лічильник (використовується комунальними підприємствами)
Настінний сканер електронних пропусків

 ездротові пристрої зв’язку
Б
(комп’ютери, навушники, модеми, маршрутизатори, смартфони,
пристрої з технологією Bluetooth™*)
 ездротові контролери
Б
(ігрові відеоприставки, Xbox™*, Playstation™*, Nintendo™*)
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НЕМАЄ ВІДОМОГО РИЗИКУ
За умови справності обладнання й застосування за призначенням ризик
не передбачається.
Фітнес-браслети (FitBit™*, Body Bug™*, Nike+™*, Jawbone™*)
Калькулятор

Фотокопіювальний апарат

Настільний комп’ютер або ноутбук

Цифровий музичний програвач (iPod™*), без функції передачі
Факс-апарат

Система глобального позиціювання (GPS)
Сканер штрих-кодів

Підвіска з кнопкою виклику медичної допомоги
Принтер

Радіо AM/FM
Сканер
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МЕДИЧНІ ТА СТОМАТОЛОГІЧНІ ПРОЦЕДУРИ
Більшість медичних процедур не впливають на роботу імплантованого
пристрою, але деякі з них можуть спричинити серйозні травми,
пошкодження пристрою або порушення його роботи. Перш ніж
проходити будь-яку медичну процедуру, слід повідомити лікаря або
стоматолога, що вам імплантовано пристрій, і порадитися зі своїм
кардіологом, щоб оцінити можливі пов’язані з цим ризики.

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО
Діатермія (високочастотна, короткохвильова та мікрохвильова)

 агнітно-резонансна ангіографія (МРА), якщо пристрій не є МРМ
сумісним
МРТ*

Віртуальна колоноскопія з МРТ*, якщо пристрій не є МР-сумісним
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ПРИЙНЯТНО ІЗ ЗАПОБІЖНИМИ ЗАХОДАМИ
Повідомте лікаря, який робить призначення, про те, що вам
імплантовано пристрій і/або зверніться по консультацію до лікаря/
клініки, де проходите лікування серцевого захворювання. Нижче
зазначено медичні процедури, які вимагають дотримання запобіжних
заходів.
Абляція (зокрема мікрохвильова та радіочастотна абляція)
Акупунктура зі стимуляцією змінним струмом
Аргоноплазмова каутеризація

Обладнання для індукційного запаювання контейнерів для крові
 тимуляція росту кісткової тканини із застосуванням змінного
С
магнітного поля

Стимуляція росту кісткової тканини із застосуванням змінного струму
Колоноскопія, видалення поліпу

Комп’ютерна аксіальна томографія (КТ або КАТ)
Електроконвульсивна терапія (ЕКТ)
Електроліз

 лектрохірургічні й інші процедури, у яких використовується
Е
електричний зонд для зупинення кровотечі, надрізу й видалення тканин
Електроміографія (ЕМГ), автоматизована послідовність
Електроміографія (ЕМГ), одноразова стимуляція

Зовнішня дефібриляція (АЗД) та елективна кардіоверсія
Апарат Hyfrecator

Гіпербарична оксигенотерапія (ГБОТ)

Терапія інтерференційним електричним струмом
Літотрипсія

Магнітотерапія
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Електротерапія мікрострумом (ЕТМ), Alpha-Stim 100™*

 еханічна вентиляція легенів із пристроєм моніторингу частоти
М
дихання

Стимулятори м’язів та інші пристрої, що проводять струм через тіло
Нейтронна променева терапія

 роменева терапія (дистанційна рентгенотерапія, Gamma Knife™* або
П
радіохірургія)
 роменева терапія (у тому числі застосування високоенергетичного
П
випромінювання)
Стереотаксис

Ультразвукова терапія

 Транскраніальна магнітна стимуляція (ТМС)

 ерезшкірна електростимуляція нервів (ЧЕСН), у тому числі нервовоЧ
м’язова електростимуляція (НМЕС)
Генераторний контур для цифрового слухового апарата
Трансуретральна голчаста абляція (TUNA™*)

Трансуретральна мікрохвильова термотерапія (ТУМТ)
Трансуретральна резекція простати (ТУРП)

Віртуальна колоноскопія, яка проводиться зі скануванням КАТ або КТ
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ПРИЙНЯТНО
За умови справності обладнання й застосування за призначенням ризик
не передбачається.
Акупунктура без електричної стимуляції

Акупунктура із застосуванням постійного струму
Рентгенівська денситометрія кісток

Ультразвукова денситометрія кісток, в області п’ят або кистей рук

Стимуляція росту кісткової тканини із застосуванням постійного струму
Капсульна ендоскопія

Колоноскопія, тільки діагностична

Стоматологічний апекслокатор (локатор коренів)
Стоматологічна бормашина

Пристрій для одонтодіагностики

 льтразвуковий пристрій для видалення зубного каменю і
У
стоматологічної чистки
Рентгенографія зубів

Ультразвукова діагностика (сонографія)

Діагностична рентгенографія (рентгеноскопія)

Цифрова інфрачервона теплова візуалізація (ЦІТВ)
Ехокардіографія

Посилена зовнішня контрпульсація (ПЗКП)
Електрокардіографія (ЕКГ)

Електроенцефалографія (ЕЕГ)

Електроністагмографія (ЕНГ, аудіологія)

Слуховий апарат (внутрішньовушний або завушний)
Пульсометр

Іонофорез (з пов’язками, просоченими ліками)
Лазерна хірургія
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Хірургічна корекція зору за методикою LASIK
Тест на детекторі брехні
Мамографія

Вертоліт швидкої медичної допомоги
Радіонуклідний стрес-тест

Радіокапсули для вимірювання кислотності
Позитрон-емісійна томографія (ПЕТ)

Електронні браслети від захитування й нудоти Relief Band™*
Апарат для лікування синдрому зупинки дихання уві сні

*	Якщо пристрій не є МР-сумісним, див. рекомендації щодо умов проведення МРТ з пристроєм.
Докладну інформацію можна знайти на сайті www.mrisurescan.com.
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ПОЗИТИВНИЙ ПОГЛЯД
НА ЖИТТЯ З ІМПЛАНТОВАНИМ
КАРДІОВЕРТЕРОМ-ДЕФІБРИЛЯТОРОМ
Не забувайте про переваги. Пам’ятайте, що ІКД захищає вас від серйозних

наслідків, до яких може призводити нерегулярний серцевий ритм.
Не підпускайте до себе негативних думок. Відкидайте думки про найгірший
сценарій. Пам’ятайте, що більшість людей почуваються добре з ІКД.
Обговорюйте сумніви. Складіть список питань стосовно вашого стану чи
серцевого пристрою, які можуть вас непокоїти, та обговоріть їх із лікарем і
близькими. Розробіть план, як позбавитися цих хвилювань.
Будуйте плани для насиченого життя. Ваше лікування спрямоване на те, щоб ви
досягли якнайкращої якості життя. Виділіть найбільш важливі для вас заняття та
справи й обговоріть із лікарем, як ви будете повертатися до цих справ.
Поглиблюйте знання. Інформацію про ваше захворювання та серцевий
пристрій можна дізнатись у свого лікаря, медсестри, виробника пристрою
або на веб-сайтах. Що більше ви знатимете про пристрій, тим менше у вас
має бути підстав для хвилювань.

ДОВІДКОВІ
ДЖЕРЕЛА ТА ПІДТРИМКА
У питаннях, що стосуються серцевого
пристрою або моніторингу стану пацієнтів,
ви можете покластися на компанію
Medtronic як на досвідченого партнера†.

00800-266-632-82*

Офіційна мова (мови) країни
З понеділка до п’ятниці, 8:00–16:00**
medtronic.eu
asktheicd.com
bhf.org.uk
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ТРИМАЙТЕЗВ’ЯЗОК
† Доступність залежить від регіону.
* Безкоштовний номер
** Можливість залишити голосове
повідомлення в неробочий час

Література
1 	
2 	

3 	

4	
5 	

6 	
7	
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Інформація, зазначена в документі, не замінює рекомендацій медичного спеціаліста. Детальну
інформацію щодо інструкцій із застосування, показань, протипоказань, попереджень, запобіжних заходів
і можливих небажаних явищ див. у посібнику з використання пристрою. Для отримання докладної
інформації звертайтеся до свого лікаря.
Що стосується відповідних продуктів, зверніться до інструкцій із використання на сайті
www.medtronic.com/manuals. Посібники можна проглядати за допомогою останньої версії будь-якого з
основних веб-браузерів. Для отримання найкращих результатів використовуйте з браузером програму
Adobe Acrobat® Reader.
Важливе нагадування. Ця інформація призначена виключно для користувачів на ринках, де продукти
та методи лікування Medtronic дозволені або доступні для використання, як зазначено у відповідних
посібниках з продукту. Вміст конкретних видів продуктів та терапій Medtronic не призначений для
користувачів на ринках, які не мають дозволу на використання.

ЖИТТЯ З
ІМПЛАНТОВАНИМ
КАРДІОВЕРТЕРОМДЕФІБРИЛЯТОРОМ
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