*Genellikle büyük mýknatýslarý bulunan büyük müzik
sistemi hoparlörleri (Büyük hoparlörleri kalp pilinizin
yakýnýna getirmeyin).
*Baþ dönmesi veya çarpýntý hissederseniz ilgili
cihazdan uzaklaþmanýz yeterlidir. O zaman kalp piliniz
yine normal ve doðru çalýþacaktýr.
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arayarak canlý operatörlerden
istedikleri hastane ve hekimden
randevu alacaklarý bir uygulamadýr.

NORMAL HAYATA DÖNÜÞ
Doktorunuzun onayýyla ve kendinizi daha iyi
hissetmeye baþladýðýnýzda normal aktivitelerinize yavaþ
yavaþ dönebileceksiniz. Pilin takýlýþ nedenine göre hangi
aktiviteleri yapabileceðinizi doktor unuz size
söyleyecektir
KALP PÝLÝ KONTROL / TAKÝP RANDEVULARI
Pil kontrolünüz için verilen randevular çok önemlidir.
Bu kontrollerde kalp ritminizin durumu, pilinizin ve
kablosunun normal çalýþýp çalýþmadýðý, ayarlarda
deðiþiklik gerekip gerekmediði, bataryanýn ömrü gibi bir
çok teknik özellik kontrol edilir. Bu kontrolleri doktorunuz
pilinize uygun bir programlayýcý yardýmýyla yapar.
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KALP PÝLÝ NEDÝR?
Kalp pilleri kalp ritmini algýlama ve uyarma özelliðine
sahiptir. Son yýllardaki teknolojik geliþmeler sayesinde
kalp pilleri ölümcül ritim bozukluklarýný düzeltmede ve
kalp yetmezliði tedavisinde de kullanýlmaktadýr. Bazý
piller bu görevlerin birden fazlasýný yapabilir.
Uyarma; kalp pilinin, kablosu aracýlýðýyla kalbe bir
elektrik uyarýsý göndermesidir. Bu uyarý, bir kalp atýmý
oluþturur. Kalp pili, kalbin kendi ritmi olmadýðýnda,
düzensizleþtiðinde veya çok yavaþladýðýnda kalbin hýzýný
ayarlar. Kalp pili, ayný zamanda kalbin doðal elektrik
aktivitesini algýlar (izler). Bu algýlama sayesinde pil, kalp
ritminin çok düþük olduðunu anladýðýnda uyarý gönderir.
Kalp normal hýzýnda çalýþýrsa pil devreye girmez ve kalbi
izler.

PÝL ÖMRÜ
Pil ömründen kastedilen aslýnda bataryanýn ömrüdür.
Bataryanýn ömrü birçok faktöre baðlýdýr. Bunlardan en
önemlisi pilin ne sýklýkta devreye girdiðidir. Hastanýn
hastalýðýna baðlý olarak bazý hastalarda nadiren devreye
girerken bazý hastalarda ise sürekli çalýþýr. Ayrýca
bataryanýn enerji tüketimi kalp hýzýyla da ilgilidir. Dolayýsý
ile bir hastada pil ömrünün ne kadar olacaðý
öngörülemez. Ancak kabaca söylemek gerekirse bu
süre 6-10 yýl arasýndadýr.

KALP PÝLÝ TAKILMA ÝÞLEMÝNDEN SONRA
*Ameliyattan sonra birkaç gün süreyle yaranýzýn
bulunduðu taraftaki kolunuzu aþýrý hareket ettirmeyin.
*Kalp piliniz üzerine doðrudan basýnç uygulamayýn.
Örneðin; yüz üstü yatmayýn, kalp piliniz üzerine
bastýrmayýn veya cihazýn yönünü deðiþtirmeye
çalýþmayýn.
*Kesi bölgenizi temiz ve kuru tutun (doktorunuz bu
konuda size bilgi verecektir).
*Kesi bölgesini kontrol edin. Sýcaklýk, aðrý, þiþlik,
kýzarýklýk veya akýntý gibi enfeksiyon belir tileri
görürseniz, hemen doktorunuza baþvurun.
*Hiçbir takip/kontrol randevunuzu kaçýrmayýn.
*Sarsýntý veya düþmeye neden olabilecek sert fiziksel
aktivitelerden, sert fiziksel temas içeren sporlardan
kaçýnýn.
*Kalp pilinize baský ve basýnç uygulamaya neden
olacak herhangi bir aktiviteden kaçýnýn.
DÝKKAT EDÝLECEK BELÝRTÝLER
Herhangi bir zamanda olabilecek aþaðýdaki
durumlarda doktorunuza ulaþýn:
*Solunum zorluðu,
*Baþ dönmesi,
*Bayýlma nöbetleri veya bayýlacakmýþ gibi olma,
*Sürekli güçsüzlük veya yorgunluk,
*Göðüs aðrýsý,
*Ýnatçý ve uzun süre devam eden hýçkýrýk,
*Bacaklar, ayak bilekleri, kollar veya el bileklerinde
þiþkinlik,
*Kalp çarpýntýsý.
KALP PÝLÝ TAÞIYANLAR NELERE DÝKKAT ETMELÝ
*Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI): Kalp pili
taþýyan hastalar için önerilmez. Týbbi durumlar MRI
gerektiriyorsa ilgili doktorunuz ve kalp doktorunuzla
görüþmeniz gerekir.
*Cep telefonlarý: Genel olarak tehlikeli bir duruma yol
açmaz. Ancak pilden 15 cm uzakta tutmakta (pilin

olduðu taraftaki cebinize koymayýn!) ve pilin aksi
tarafýndaki kulaðýnýz ile konuþmakta yarar var. Kulaklýkla
konuþmak daha uygun olacaktýr.
*Alýþveriþ maðazalarý güvenlik sistemleri: Bu
sistemlerin kalp pilinizi üzerindeki etkilerini önlemek için
normal bir biçimde ve hýzda içlerinden geçin. Bu
detektörlerin yanýnda oyalanmayýn veya onlara
yaslanmayýn.
*Havaalaný güvenlik sistemleri: Kalp pili taþýdýðýnýzý
belirtin. Güvenlik sistemi kalp pilinizi etkilemez. Ancak
kalp pilinizin etrafýndaki metal kýlýf, metal saptama
alarmýnýn ötmesine neden olabilir.
*Kalp pili kimlik kartýnýzý her zaman yanýnýzda taþýyýn.
Bu kart, kalp piliniz bir metal detektörünü veya güvenlik
sistemini harekete geçirirse yardýmcý olacaktýr.

15 santimetre uzaktayken güvenli
Aþaðýdaki ürünler, kalp pilinizden 15 santimetre uzakta
tutulduklarýnda kullanýlabilir (Genellikle elektromanyetik
alan yaratan parça, cihazýn motorudur).
•Elektrik kablolu saç kurutma makineleri ve eski
model týraþ makineleri, çaðrý cihazlarý,
•Dikiþ makineleri ve overlok makineleri
(saçaklanmayý önlemek için kenarlarý diken dikiþ
makineleri),
•Elektrikli diþ fýrçasý ve ultrasonik diþ fýrçasýnýn þarj
cihazý,

