Stymulator serca
Informacje dla pacjentów

Szanowni Pacjenci,
Serce to nasz najwa˝niejszy narzàd. Nieustannie
pompuje krew do naszego ciała w tempie około 60100 uderzeƒ na minut´. Daje to nawet 115 000
uderzeƒ w ciàgu dnia i przeci´tnie ok. trzy miliardy
w ciàgu 80 lat ˝ycia. Istnieje wi´c mo˝liwoÊç, ˝e od
czasu do czasu wypadnie z rytmu.
Pacjenci dotkni´ci takim problemem zadajà sobie
oczywiÊcie wiele pytaƒ na temat „bradykardii” i „stymulatora serca”: Jak lekarz rozpoznaje zaburzenia
rytmu? Jakie rzeczywiste ryzyko wià˝e si´ z nimi?
Jakie sà metody i mo˝liwoÊci leczenia?
Niniejsza broszura wyjaÊnia wiele wa˝nych kwestii
zwiàzanych ze stymulatorami serca, pomaga lepiej
zrozumieç samà chorob´ i jej zapobiegaç.
OczywiÊcie nie mo˝e ona zastàpiç wizyty u lekarza
specjalisty. Ka˝dy człowiek jest inny, co wpływa
równie˝ na sposób jego leczenia. Z tego wzgl´du
pytania prosimy kierowaç do swojego lekarza
prowadzàcego. On ch´tnie Paƒstwu pomo˝e.

Co to jest bradykardia?
Nasze serce składa si´ z czterech jam − dwóch
przedsionków w górnej cz´Êci i dwóch mocnych
komór w dolnej cz´Êci.

Gdyby podzieliç uderzenie zdrowego serca na cztery etapy, wyglàdałyby one w nast´pujàcy sposób:
1. Całkowity spoczynek.
2. Krew wpływa do serca i wypełnia przedsionki
i komory.
3. Elektryczny impuls przewodzony z przedsionka do komory powoduje skurcz przedsionków
i wpompowanie wi´kszej iloÊci krwi do komór.
4. Po ułamku sekundy kurczà si´ komory, pompujàc krew z serca do całego ciała.
Zespół chorego w´zła zatokowo-przedsionkowego:
W´zeł zatokowo-przedsionkowy to miejsce powstawania pobudzeƒ. Jego praca mo˝e byç zaburzona, co
powoduje nieprawidłowoÊci w przewodzeniu bodêców.
Blok przedsionkowo-komorowy: To zaburzenie przewodzenia bodêców powodujàce spowolnienie lub

tymczasowe wzgl´dnie całkowite zatrzymanie przesyłania impulsów elektrycznych z przedsionka do
komory serca.

Stymulator serca
Stymulatory serca to zło˝one urzàdzenia techniczne. Sà to właÊciwie małe, zasilane bateriami komputery monitorujàce aktywnoÊç serca.
Stymulator serca składa si´ z tytanowej obudowy,
w której znajdujà si´ bateria i chip komputerowy.
Chip ustawia si´ po wszczepieniu za pomocà tzw.
programatora, stosownie do indywidualnych potrzeb pacjenta.
Je˝eli serce nie bije dostatecznie szybko, stymulator serca generuje impuls elektryczny przewodzony do mi´Ênia sercowego za poÊrednictwem
drutu (tzw. elektrody), aby pobudziç je do bicia.
Je˝eli stymulator stwierdzi właÊciwe bicie serca,
nie wysyła impulsu, lecz pozostaje w trybie czuwania (tryb monitorowania).
Stymulator serca jest „noszony” pod skórà i prawdopodobnie nikt go nie zauwa˝y, dlatego te˝ powin-

ni Paƒstwo zwracaç uwag´ lekarzy i piel´gniarek
na fakt posiadania stymulatora serca. Podczas
kontroli na lotnisku równie˝ nale˝y poinformowaç
personel o stymulatorze.

Wybór stymulatora
Lekarz wybierze odpowiedni dla Paƒstwa stymulator, uwzgl´dniajàc rodzaj schorzenia. Ma do dyspozycji nast´pujàce typy stymulatorów:
Stymulatory jednojamowe z jednà elektrodà umieszczanà w prawym przedsionku lub prawej komorze.
Stymulatory dwujamowe z jednà elektrodà umieszczanà w przedsionku i drugà w prawej komorze.
Stymulator taki mo˝e przewodziç własne sygnały
przedsionkowe do komór, na przykład w przypadku
zaburzeƒ przewodzenia, tzw. blokach przedsionkowo-komorowych. Pozwala to na utrzymanie akcji własnej serca.
Stymulatory trzyjamowe z jednà elektrodà umieszczanà w przedsionku, jednà w prawej komorze
i jednà w lewej komorze. Układy te stosuje si´
w przypadku niewydolnoÊci serca. Pomagajà one
zsynchronizowaç pracà lewej i prawej komory. Leczenie takie nosi miano terapii resynchronizujàcej
(CRT).
Wszystkie nowoczesne stymulatory serca ﬁrmy
St. Jude Medical sà wyposa˝one w czujnik aktywnoÊci i w razie koniecznoÊci pomagajà przyspieszyç cz´stoÊç rytmu serca podczas wysiłku. Sytuacj´, kiedy serce samo nie dokonuje odpowiedniej zmiany cz´stoÊci rytmu, okreÊla si´ mianem
niewydolnoÊci chronotropowej.

˚ywotnoÊç stymulatorów serca
Nikt, równie˝ Paƒstwa lekarz, nie jest w stanie
przewidzieç czasu pracy Paƒstwa stymulatora,
gdy˝ nie mo˝na z góry ustaliç, jak cz´sto konieczna b´dzie stymulacja. Zasadniczo mogà Paƒstwo
spodziewaç si´ niezawodnego funkcjonowania stymulatora przez okres kilku lat. Lekarz mo˝e w prosty sposób okreÊliç czas pracy stymulatora podczas
standardowej wizyty kontrolnej. W miar´ wyładowywania baterii, stymulator poinformuje o tym automatycznie za poÊrednictwem programatora. Nie muszà
Paƒstwo obawiaç si´ nagłego wyczerpania baterii.
Lekarz zostanie poinformowany o jej niskim poziomie naładowania kilka miesi´cy wczeÊniej. Regularne wizyty u lekarza kontrolujàcego Paƒstwa stymulator serca sà wi´c bardzo wa˝ne.
Paƒstwa stymulator to efekt wieloletniej pracy
badawczej specjalistów z dziedziny techniki medycznej. Składa si´ on z układów scalonych i komponentów elektronicznych, które kontrolujà skomplikowane sterowanie czasowe i w razie potrzeby
niezawodnie pobudzajà serce (stymulatory serca
mierzà czas w tysi´cznych sekundy, czyli w milisekundach). Ponadto elektronika zapisuje aktywnoÊç
stymulatora i serca w minionych miesiàcach. Ten
mały komputer jest zasilany baterià, która dostarcza energii niezb´dnej do działania urzàdzenia i generowania stymulacji. Jak ka˝da bateria, równie˝
i to êródło energii ulegnie z czasem wyczerpaniu.
Gdy to nastàpi, stymulator zostanie wymieniony.

Zabieg
Ka˝dy przypadek jest inny, dlatego powinni Paƒstwo
omówiç swój zabieg z lekarzem prowadzàcym. Zasadniczo standardem jest wszczepianie stymulatora w znieczuleniu miejscowym. Oznacza to, ˝e
podczas zabiegu zachowujà Paƒstwo ÊwiadomoÊç,
nie odczuwajàc przy tym bólu. Zostanà Paƒstwu podane leki rozluêniajàce i b´dà Paƒstwo rozumieç,
co si´ dzieje wokół.
Nie zobaczà Paƒstwo jednak samego zabiegu
wszczepienia, gdy˝ podczas operacji tułów b´dzie
zasłoni´ty. B´dà Paƒstwo natomiast widzieç i słyszeç lekarza oraz piel´gniarki poruszajàcych si´ wokół. Przypuszczalnie podczas zabiegu b´dzie z Paƒstwem prowadzona rozmowa. Typowy zabieg wszczepienia stymulatora serca trwa około godziny.

Poczàtek operacji
Z reguły stymulator wszczepia si´ pod skór´ w górnej cz´Êci klatki piersiowej. Okolica ta jest golona,
oczyszczana, a nast´pnie specjalnie dezynfekowana, aby uczyniç jà maksymalnie wolnà od drobnoustrojów.

W obszar ten podawane jest znieczulenie w zastrzyku. Poniewa˝ pole operacyjne zasłania si´
tkaninà, nie b´dà Paƒstwo widzieç zastrzyku. Lekarz upewni si´, ˝e znieczulenie miejscowe działa, na przykład dotykajàc Paƒstwa w znieczulonym
obszarze i pytajàc, czy coÊ jeszcze Paƒstwo czujà
w górnej cz´Êci klatki piersiowej.

Umiejscowienie elektrod
Lekarz wykona małe naci´cie w skórze, aby uzyskaç dost´p do ˝yły. ˚yła zostanie nakłuta, a lekarz wprowadzi do niej elastyczny drut. Jest to
elektroda. Lekarz ostro˝nie wsunie elektrod´ przez
˝ył´ a˝ do serca. B´dzie obserwował jej ruch na
monitorze. Ten monitor ﬂuoroskopowy to, mówiàc
w uproszczeniu, ruchome zdj´cie rentgenowskie.
Najprawdopodobniej nie b´dà Paƒstwo mogli patrzeç na monitor, mimo to zauwa˝à Paƒstwo, ˝e
operujàcy Êledzà na nim ka˝dy ruch. Lekarz obsługuje aparat do ﬂuoroskopii za pomocà pedału, co
b´dà Paƒstwo prawdopodobnie mogli słyszeç.
Po umieszczeniu elektrody w sercu, zostanie ona
dociÊni´ta do jego wewn´trznej Êciany. Teraz lekarz przetestuje, czy wybrane miejsce nadaje si´
do ciàgłej stymulacji. Test zostanie wykonany poprzez podłàczenie elektrody do małego urzàdzenia
testujàcego, które sprawdzi jej działanie. W tym
czasie jeden technik lub piel´gniarka b´dà informowaç lekarza o uzyskanych wartoÊciach,
a inny technik zajmie si´ monitorowaniem powierzchniowego EKG. WartoÊci te odnoszà si´ do
progu pobudliwoÊci (wielkoÊç ta opisuje energi´
niezb´dnà do pobudzenia Paƒstwa serca do bicia) i pomagajà lekarzowi ustaliç najlepszà pozycj´
elektrody w sercu.

Po zakoƒczeniu testu lekarz zdecyduje, czy elektroda pozostanie w danym miejscu, czy nale˝y jà
umieÊciç gdzie indziej. Zmiana poło˝enia elektrody i ponowny test nie sà niczym niezwykłym, tote˝
mogà Paƒstwo słyszeç, jak lekarz przeprowadza t´
bezbolesnà procedur´ kilkakrotnie. W zale˝noÊci
od rodzaju stymulatora serca, zostanà Paƒstwu
wszczepione jedna, dwie lub trzy elektrody. Po
ich zamocowaniu we właÊciwym miejscu, lekarz
podłàczy je do stymulatora serca. Stymulator zostanie wsuni´ty do małej „kieszonki” (lo˝y) pod
skórà w górnej cz´Êci klatki piersiowej. Lo˝a zostanie zszyta kilkoma szwami i zabieg zakoƒczy si´.

Po operacji
Po operacji zostanà Paƒstwo przeniesieni na obserwacj´ do sali wybudzeƒ. W miejscu wszczepienia mogà Paƒstwo odczuwaç lekki ból. Powinien
on jednak szybko ustàpiç, a rekonwalescencja po
zabiegu nie b´dzie trwała długo.

Oddział kardiologiczny
Kilka dni sp´dzà Paƒstwo na specjalistycznym oddziale szpitalnym – prawdopodobnie na kardiologii
lub oddziale chorób wewn´trznych. Tamtejszy personel jest odpowiednio przeszkolony, aby zapewniç
Paƒstwu mo˝liwie najlepszà opiek´. Mogà Paƒstwo byç w tym czasie podłàczeni do aparatu EKG
w celu ciàgłego monitorowania pracy Paƒstwa serca. Na klatce piersiowej zostanie Paƒstwu naklejonych kilka elektrod przypominajàcych plaster,
które b´dà podłàczone do monitora. Aparat EKG
b´dzie rejestrował stan pobudzenia elektrycznego
Paƒstwa serca. Monitoring zostanie rozpocz´ty
bezpoÊrednio po operacji, aby piel´gniarki mogły
kontrolowaç, czy po zabiegu serce powróciło do
prawidłowej pracy. Je˝eli zostanà Paƒstwo przewiezieni do zwykłej sali, tam równie˝ b´dà Paƒstwo
od czasu do czasu podłàczani do aparatu EKG. To
rutynowe badanie.

Ârodki ostro˝noÊci
W okresie pooperacyjnym nale˝y bezwzgl´dnie
przestrzegaç zaleceƒ lekarza. Przede wszystkim
nale˝y zgłaszaç ka˝de zaczerwienienie, ból czy
nadwra˝liwoÊç w operowanym miejscu. Je˝eli
b´dà Paƒstwo ju˝ w domu, a rana zaczerwieni
si´, b´dzie bolała lub reagowała nadwra˝liwoÊcià,
nale˝y niezwłocznie skontaktowaç si´ ze swoim
lekarzem – nie nale˝y czekaç do nast´pnej wizyty.
BezpoÊrednio po zabiegu b´dà Paƒstwo mieç cały
czas ÊwiadomoÊç posiadania wszczepionego stymulatora serca i byç mo˝e dotykaç miejsca wszczepienia urzàdzenia. Mo˝e to prowadziç do powstania dolegliwoÊci i nieprawidłowego działania
układu, poniewa˝ pod wpływem ucisku stymulator

i elektrody mogà ulec przesuni´ciu. W medycynie
mówi si´ w tym kontekÊcie o „zespole Twiddlera” – z angielskiego „twiddle” oznacza „bawiç si´
czymÊ”, „manipulowaç palcami”. Z tego wzgl´du
powinni Paƒstwo spróbowaç dotykaç swojego stymulatora jak najrzadziej.

Rekonwalescencja
i Rehabilitacja
Ka˝dy pacjent jest inny, trudno wi´c podaç dokładne informacje na temat procesu zdrowienia w
Paƒstwa przypadku. Nale˝y przestrzegaç zaleceƒ
lekarza i zaufaç jego radom.
Zgodnie z radà lekarza, przez kilka tygodni po zabiegu powinni Paƒstwo obni˝yç aktywnoÊç, jednak
szybko powrócà Paƒstwo do takiego trybu ˝ycia, do
jakiego sà Paƒstwo przyzwyczajeni. Pacjenci z wszczepionymi stymulatorami serca mogà prowadziç
samochód, chodziç do pracy, podró˝owaç i robiç to,
do czego przywykli przed zabiegiem. Je˝eli pozwala
na to ogólny stan zdrowia, po konsultacji z lekarzem mogà Paƒstwo nawet uprawiaç sport.

Badanie kontrolne
Lekarz poinformuje Paƒstwa o terminie badania
kontrolnego celem sprawdzenia Paƒstwa stymulatora. Poza kontrolà poziomu naładowania baterii,
badanie umo˝liwi lekarzowi optymalizacj´ ustawieƒ
stymulatora. W czasie badania lekarz pobierze
dane ze stymulatora za pomocà programatora.
Urzàdzenie to zawiera anten´ telemetrycznà, którà
umieszcza si´ nad wszczepionym stymulatorem.
Dzi´ki temu mo˝liwa jest komunikacja ze stymulatorem. Procedura ta jest bezbolesna, podczas

podłàczenia programatora ze stymulatorem nie
b´dà Paƒstwo odczuwaç niczego niezwykłego.
W czasie komunikacji programatora ze stymulatorem, lekarz mo˝e zmieniç jego ustawienia.
Mo˝e to okazaç s´ konieczne, aby na przykład
dostosowaç prac´ stymulatora do zmienionego
stanu zdrowia lub nowych leków. Programowanie
odbywa si´ podczas wizyty kontrolnej, jest bezbolesne i zazwyczaj trwa tylko kilka minut.

Książeczka pacjenta
Jako pacjent z wszczepionym stymulatorem, powinni Paƒstwo nosiç przy sobie ksià˝eczk´ informujàcà
o posiadaniu stymulatora serca. Powinni Paƒstwo
informowaç równie˝ innych lekarzy, stomatologów
i personel medyczny o posiadaniu wszczepionego
stymulatora. Takà ksià˝eczk´ otrzymajà Paƒstwo
od lekarza.

Wpływ zakłóceń
Rozwój urzàdzeƒ medycznych od czasów wprowadzenia pierwszego stymulatora w latach 50-tych
doprowadził do opracowania bardzo zło˝onych systemów. W podobnym stopniu rozwin´ły si´ równie˝
urzàdzenia u˝ywane w domu czy pracy, stajàc si´
bardzo skomplikowanymi układami. Zintegrowana
z wszczepialnymi stymulatorami osłona mechaniczna i elektryczna spełnia w du˝ym stopniu swoje zadanie uodpornienia tego urzàdzenia na zewn´trzne
zakłócenia elektromagnetyczne (EMI). Wi´kszoÊç
standardowych urzàdzeƒ domowych i urzàdzeƒ
w pracy nie wpływa na prawidłowe funkcjonowanie
wszczepialnych urzàdzeƒ medycznych. Mo˝liwe sà
jednak sytuacje, w których urzàdzenie w domu,
pracy lub innym Êrodowisku mo˝e wytwarzaç tak

silne emisje elektromagnetyczne, ˝e b´dzie miało wpływ na działanie wszczepionego stymulatora.
W przypadku wystàpienia interferencji, wszczepione urzàdzenie mo˝e reagowaç w ró˝ny sposób, jednak reakcje te sà z reguły przejÊciowe i ustajà, gdy
tylko êródło zakłóceƒ elektromagnetycznych (EMI)
zostanie usuni´te lub pacjent wyjdzie poza zasi´g
oddziaływania pola elektromagnetycznego. W takim przypadku wszczepione urzàdzenie z reguły
podejmuje ponownie prawidłowà prac´.

Miejsce pracy
W przypadku pacjentów nara˝onych na silne zakłócenia elektromagnetyczne w swoim Êrodowisku pracy
lub przebywajàcych w Êrodowiskach z mo˝liwoÊcià
emisji elektromagnetycznych, nale˝y przeprowadziç
specjalny test w stosownym Êrodowisku, o ile na
podstawie historii choroby danego pacjenta lekarz
dostrzega odpowiednio wysokie ryzyko. Pacjenci,
którzy sà potencjalnie nara˝eni na wpływ zakłóceƒ
elektromagnetycznych w swoim Êrodowisku pracy, powinni poinformowaç swojego pracodawc´
o tym, ˝e majà wszczepione urzàdzenie medyczne
i byç mo˝e zaistnieje koniecznoÊç przeprowadzenia testu Êrodowiskowego. Taki test przeprowadza
si´ zazwyczaj bezpoÊrednio na stanowisku pracy,
mo˝e jednak˝e obejmowaç równie˝ cały zakład,
je˝eli pracodawca i osoba, która go przeprowadza,
uznajà to za konieczne. St. Jude Medical nie wydaje zaleceƒ w kwestii mo˝liwoÊci powrotu danego
pacjenta na swoje miejsce pracy. Z reguły badania
w zakresie kompatybilnoÊci elektromagnetycznej
na stanowisku pracy przeprowadzane sà przez
specjalist´ ds. BHP.

Hobby, czas wolny i ˝ycie codzienne
Generalnie obowiàzuje zasada, ˝e „dystans to najlepsza ochrona”. Oznacza to, ˝e potencjalne êródło zakłóceƒ staje si´ niegroêne, je˝eli znajduje si´
w dostatecznie du˝ej odległoÊci. W przypadku potencjalnie niebezpiecznych urzàdzeƒ prosimy zawsze zwracaç uwag´ na zachowanie odpowiedniej
odległoÊci zapewniajàcej bezpieczeƒstwo.

Informacje producenta
Informacje producenta na temat urzàdzeƒ technicznych mogà zawieraç ostrze˝enia dla pacjentów z wszczepionym układem resynchronizujàcym.
Zasadniczo obowiàzujà one zawsze i zast´pujà
ogólnie obowiàzujàce zalecenia. Dlatego te˝ konieczne jest dokładne zapoznanie si´ z informacjami producenta.

Szczegółowe informacje znajdà Paƒstwo
na naszej stronie internetowej pod adresem:
www.sjm.com
Nie nale˝y spodziewaç si´ zakłóceƒ ze strony
poni˝szych urzàdzeƒ, w stosunku do których nie
zgłaszano dotychczas ˝adnych problemów . Zachowanie niewielkiej odległoÊci (ok. 15 cm) jest wystarczajàce:
n telefony komórkowe: wszystkie stymulatory
SJM przeszłyy testy z u˝yciem telefonów komórkowych; dla celów ochrony w układach wszczepialnych stosuje si´ tak zwane ﬁltry typu feed
through
n telefony bezprzewodowe
n komputery, laptopy
n bezprzewodowa sieç lokalna (WLAN), bluetooth

n zdalne sterowanie radiowe/na podczerwieƒ do
telewizorów itp.
n systemy bezkluczykowe w pojazdach
n iPod/odtwarzacz mp3
n telewizory, radia
n ultradêwi´ki, myjki ultradêwi´kowe
nelektryczne szczoteczki do z´bów, ultradêwi´kowe szczoteczki do z´bów
n stomatologiczne myjki ultradêwi´kowe (Scaler)
n pralka, kuchenka elektryczna, zmywarka do
naczyƒ
n płyta indukcyjna (odległoÊç minimum 15 cm od
włàczonej płyty!)
n mikrofalówka
n kabiny termiczne na podczerwieƒ
n sauna
n bezprzewodowe pulsomierze z paskiem na
klatk´ piersiowà
n bramki przeciwkradzie˝owe (EAS; nale˝y
przechodziç przez nie szybko)
n systemy zabezpieczeƒ na lotniskach (nale˝y
przechodziç przez nie szybko lub po okazaniu
ksià˝eczki pacjenta z wszczepionym urzàdzeniem
poprosiç o kontrol´ r´cznà)
n konsole gier
W przypadku poni˝szych urzàdzeƒ mo˝na spodziewaç si´ wystàpienia zakłóceƒ, z tego wzgl´du nie
powinno si´ ich u˝ywaç i nale˝y skonsultowaç si´
z lekarzem:
n rezonans magnetyczny MRI
n akupunktura
n wagi z analizà tkanki tłuszczowej
n koce i poduszki rozgrzewajàce
n elektryczne no˝e chirurgiczne z koagulatorem
n wiertarki, urzàdzenia z silnikami elektrycznymi
o du˝ej mocy
n piły łaƒcuchowe
n zgrzewarki elektryczne

Potencjalne powikłania?
Ka˝dy zabieg chirurgiczny wià˝e si´ z mo˝liwoÊcià
ewentualnych powikłaƒ − mo˝e dojÊç do wystàpienia problemów.
Najcz´stsze powikłania nie stanowià zagro˝enia
dla ˝ycia, wymagajà jednak ponownego wykonania
zabiegu lub dłu˝szej hospitalizacji. Powikłania, do
jakich dochodzi, to krwawienia z rany pooperacyjnej, zaka˝enia, przemieszczenie elektrod oraz problemy z elektrodà lub stymulatorem po operacji.
Takie przypadki majà miejsce bardzo rzadko, mimo
to prosz´ spytaç swojego lekarza o potencjalne powikłania.

Jeżeli coś Państwa zaniepokoi…
To zupełnie normalne, ˝e przed operacjà zastanawiajà si´ Paƒstwo. Je˝eli coÊ Paƒstwa niepokoi,
prosz´ spokojnie i otwarcie zapytaç o to swojego
lekarza. Wszczepienie stymulatora to zabieg rutynowy. OczywiÊcie nie jest tak z Paƒstwa punktu
widzenia. Powinni Paƒstwo jednak wiedzieç, êe
jest to operacja doÊç łatwa do przeprowadzenia.
Prawdopodobnie zdecydowali Paƒstwo wspólnie
ze swoim lekarzem, i˝ stymulator jest najlepszym
rozwiàzaniem, bioràc pod uwagà aktualny stan
zdrowia. Ze stymulatorem serca b´dà Paƒstwo
czuç si´ lepiej, a jakoÊç ˝ycia ulegnie poprawie.
W krótkim czasie b´dà Paƒstwo mogli znów cieszyç
si´ z wykonywania wielu zaj´ç.

Gdzie znajd´ wi´cej niezb´dnych informacji?
Prosz´ odwiedziç naszà stronà internetowà www.
sjm.com. Tam znajdà Paƒstwo wiele po˝ytecznych
informacji.
Stymulatory i ICD ﬁrmy St. Jude Medical spełniajà wymagania
nast´pujàcych norm w zakresie zgodnoÊci:
Norma Europejska EN 45502-2-1
Aktywne urzàdzenia medyczne do implantacji – Cz´Êç 1-2: Wymagania szczegółowe dotyczàce aktywnych urzàdzeƒ medycznych do implantacji przeznaczonych do leczenia bradyarytmii
(stymulatory serca)
Norma Europejska EN 45502-2-2
Aktywne urzàdzenia medyczne do implantacji – Cz´Êç 2–2: Wymagania szczegółowe dotyczàce aktywnych urzàdzeƒ medycznych do implantacji przeznaczonych do leczenia tachyarytmii
(włàcznie z deﬁbrylatorami do implantacji)
Wy˝ej wymienione normy sà oparte na normie EN 50061,
Stymulatory serca, Specyﬁkacja wszczepialnych stymulatorów
serca, ust´p 6.3 oraz kompatybilnoÊci elektromagnetycznej
2007 American National Standard ANSI/AAMI PC69, wydanie
2: Wszczepialne wyroby medyczne: kompatybilnoÊç elektromagnetyczna.
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