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+DWpYWL]HGWHOWHOD]HOVĘSDFHPDNHULPSODQWiFLyyWD(]DODWWD]LGĘDODWWDEHOWHWHWWHV]N|]|NKDV]QiODWDYLOiJV]HUWH
HOpUKHWĘYppVPLQGHQQDSRVViYiOWDPHJIHOHOĘLQGLNiFLyVN|UEHQDONDOPD]YD(]pUWPiUDD]RUYRVWXGRPiQ\V]iPRV
WHUOHWpQGROJR]yV]DNHPEHUNH]HOQDSPLQWQDSEHOWHWHWWHV]N|]]HOUHQGHONH]ĘEHWHJHNHW*\DNUDQHOĘIRUGXOKRJ\
HJ\HJ\EHWHJJ\yJ\tWiViEDQW|EEWiUVV]DNPDHJ\WWPĦN|GpVpYHOOHKHWFVDND]RSWLPiOLVHUHGPpQ\WHOpUQL,O\HQD
SDFHPDNHUHVLOOHWYH,&'VEHWHJHNPĦWpWHNpVV]iPRVHJ\pEEHDYDWNR]iVN|UOLHOOiWiVD-HOHQiOOiVIRJODOiVEDQH]HQ
EHWHJHNSHULRSHUDWtYPHQHG]VPHQWMpQHNNXOFVSRQWMDLWIRJODOMXN|VV]HU|YLGHOPpOHWLKiWWpUOHtUiViYDOGHIĘKDQJV~O\W
DJ\DNRUODWLWHHQGĘNUHKHO\H]YHPHO\QHPFVDND]HOHNWUR¿]LROyJXVRNpVNDUGLROyJXVRNKDQHPD]DQHV]WH]LROyJXVRN
és sebészek számára is segítséget nyújthat.
.XOFVV]DYDN pacemaker, ICD, CIED, EMI, perioperatív menedzsment, mágnesválasz, pacemaker-programozás

3HULRSHUDWLYHPDQDJHPHQWRISDWLHQWVZLWKLPSODQWHGSDFHPDNHURU,&'
7KH¿UVWSDFHPDNHUZDVLPSODQWHGVL[GHFDGHVDJR6LQFHWKHQLPSODQWHGGHYLFHVKDYHEHFRPHDYDLODEOHDQGFRPmon in the proper indications. Nowadays a lot of physicians take care of patients with implanted devices day by day.
'XULQJWKHWUHDWPHQWRIDSDWLHQWLWLVQRWUDUHWKDWSK\VLFLDQVRIGLႇHUHQWVSHFLDOWLHVKDYHWRZRUNWRJHWKHUWRUHDFKWKH
best solution. The perioperative management of a patient with pacemaker or ICD is one of these situations. This script
gives the cornerstones of the treatment to the electrophysiologists and cardiologists as well as the anesthesiologist and
surgeons with a brief theoretical summary also.
.H\ZRUGV pacemaker, ICD, CIED, EMI, perioperative management, magnet mode, pacemaker programming

$]HOVĘSDFHPDNHUEHOWHWpVyWDHOWHOWpYDODWWPLQG
a pacemaker, mind az ICD (implantábilis kardioverter
GH¿EULOOiWRU  LPSODQWiFLy YLOiJV]HUWH pV 0DJ\DURUV]iJRQ LV UXWLQEHDYDWNR]iVVi YiOW   $ WHFKQLND IHMOĘGpsével és az eszközös terápia terjedésével egyre több

beteg esik át implantáción. Emiatt a mindennapi orvosi
WHYpNHQ\VpJVRUiQQHPFVDND]HOHNWUR¿]LROyJXVRNpV
NDUGLROyJXVRN WDOiONR]QDN HV]N|]]HO UHQGHONH]Ę EHWHgekkel, hanem az aneszteziológusok, sebészek, belgyógyászok, radiológusok, onkológusok, háziorvosok

Rövidítések:
AHA: American Heart Association; ATP: Antitchycardia Pacing; CIED: Cardiovascular Implantable Electronic Device; CRT-D:
&DUGLDF5HV\QFKURQLVDWLRQ7KHUDS\'H¿EULOODWRU&573&DUGLDF5HV\QFKURQLVDWLRQ7KHUDS\3DFHPDNHU(&7(OHNWURNRQYXO]tY7HUiSLD(&9(OHFWULF&DUGLRYHUVLRQ(0,(OHNWURPiJQHVHV,QWHUIHUHQFLD(3(OHNWUR¿]LROyJLD(5,(OHFWLY5HSODFHPHQW,QGLFDWHG*,*DV]WURLQWHV]WLQiOLV+56+HDUW5K\WKP6RFLHW\,&',PSODQWiOKDWy&DUGLRYHUWHU'H¿EULOOiWRU,/5
Implantable Loop Recorder; MR: Mágneses Rezonancia; RF: Radiofrekvenciás; S-ICD: Subcutan ICD; TENS: Transcutan
Electric Nerve Stimulation; TUNA: Transurethral Needle ablation; TURP: Transurethral Resection of the Prostate
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is (2). Jelen közlemény célja, hogy egységes kezelési
stratégiát alakítsunk ki a pacemakerrel, illetve ICD-vel
(összefoglalóan: CIED, cardiac implantable electronic
GHYLFH UHQGHONH]ĘEHWHJHNHVHWpQDPĦWpWHOĘWWLPĦWpWDODWWLpVPĦWpWXWiQL|VV]HIRJODOyDQDSHULRSHUDWtY
WHHQGĘNUĘO$OHJPHJIHOHOĘEEpVDEHWHJpUGHNHLWPD[LPiOLVDQV]HPHOĘWWWDUWyHOOiWiVWFVDNDWiUVV]DNPiN
IRO\DPDWRV NRPPXQLNiFLyMiYDO pV HJ\WWPĦN|GpVpYHO
lehet elérni, éppen ezért jelen leirat ugyanannyira fontos az aneszteziológusok és sebészek, mint a kardiolóJXVRNLOOHWYHHOHNWUR¿]LROyJXVRNV]iPiUD
Az irodalmat áttekintve láthatjuk, hogy a témával kapFVRODWEDQV]OHWHWWSXEOLNiFLyNG|QWĘW|EEVpJHHVHWULport. Randomizált vizsgálatok ilyen témában nem
születtek, ezért jelen leirat sem fogalmaz meg evidenFLDV]LQWHNHW$GDWDLQNQDJ\UpV]HDWpPDV]DNpUWĘLQHN
véleményén alapul. Az egyetlen konszenzus dokumentum a 2011-ben megjelent HRS/AHA-ajánlás, amelyre
a legtöbb témában megjelent publikáció, így az alábbi
magyar kiadvány is támaszkodik (3).
Emiatt minden eset egyéni elbírálást és kezelési stratégiát igényel. A perioperatív periódus komoly veszélyeket
PDJiEDQUHMWĘLGĘV]DNPLYHOU|YLGLGĘDODWWW|EEPXQkacsoport észleli és adja át egymásnak a beteget. Egyegy átadáskor óhatatlanul információvesztés történhet.
(]W HONHUOHQGĘ PLQGHQ HOHNWtY PĦWpW HOĘWW MDYDVROW D
EHWHJHWJRQGR]y(3 HOHNWUR¿]LROyJLDL PXQNDFVRSRUW
pVDPĦWpWHWYpJ]ĘPXQNDFVRSRUW DQHV]WH]LROyJXVpV
sebész) közötti megbeszélés. Ennek során kölcsönös
információcsere történik, amely részeként a sebész és
DQHV]WH]LROyJXV EHV]iPRO D WHUYH]HWW PĦWpW WtSXViUyODNH]HOpVLVWUDWpJLiUyODPĦWpWKHO\pUĘOpVYiUKDWy
hosszáról, majd az EP-csoport meghatározza az adott
KHO\]HWEHQDEHOWHWHWWHV]N|]]HONDSFVRODWRVWHHQGĘNHW$PĦWpWHOĘWWLPHJEHV]pOpVWN|YHWĘHQQHPPLQGHQ
esetben szükséges a CIED lekérdezése, EP-munkaFVRSRUWWDOQHPUHQGHONH]ĘLQWp]PpQ\HNHVHWpQDOHJtöbb esetben a korábbi dokumentációk áttekintése is
HOHJHQGĘDPHJIHOHOĘNH]HOpVLVWUDWpJLDNLDODNtWiViKR]

Speciális perioperatív problémák CIED esetén
Elektromágneses interferencia
$OHJJ\DNRULEEWpQ\H]ĘDPHO\D&,('HNGLV]IXQNFLyját okozhatja. Az elektromágneses interferencia (EMI)
DNNRUM|QOpWUHDPLNRUNO|QE|]ĘHOHNWURPRViUDPPDO
PĦN|GĘEHUHQGH]pVHNiOWDOJHQHUiOWHOHNWURPiJQHVHV
tér befolyásolja egy másik eszköz, jelen esetben pacePDNHU YDJ\ ,&' PĦN|GpVpW   %iUPLO\HQ NpV]OpN
képes EMI létrehozására, amely 0 és 109 Hz közötti
UDGLRIUHNYHQFLiV KXOOiPRW ERFViW NL $ PĦWpWHN N|UOL
LGĘV]DNEDQV]iPRVHV]N|]WKDV]QiOXQNDPHO\SRWHQciálisan elektromágneses interferenciát okozhat, ezért
HEEHQDSHULyGXVEDQIRNR]RWW¿J\HOPHWNHOOIRUGtWDQLD]
esetleges EMI okozta diszfunkciók kivédésére. Az EMI
KDWiViWEHIRO\iVROyWpQ\H]ĘNN|]pWDUWR]QDND]HOHNWromágneses sugárzás tulajdonságai, a készülék és az

HOHNWURPiJQHVHV PH]Ę N|]|WWL WiYROViJ D NpV]OpN
DQ\DJDEHYRQDWDpU]pNHQ\VpJHpVDNO|QE|]ĘYpGĘ
pVV]ĦUĘPHFKDQL]PXVRN$](0,NLNV]|E|OpVpUHLUiQ\XOy HႇRUWRNDW |VV]HIRJODOy QpYHQ HOHNWURPiJQHVHV
kompatibilitásnak hívjuk (EMC). Bipoláris elektródák
esetén az anód és a katód igen közel helyezkedik el
HJ\PiVKR] PLQGNHWWĘ D] HOHNWUyGiQ tJ\ PLQLPiOLVUD
csökken az esélye az EMI felléptének. Néhány esetben
azonban továbbra is találkozhatunk unipoláris elektróGiYDO(]HNIĘOHJHSLNDUGLiOLVLOOHWYHUpJHEELUHQGV]HUHNQpO IRUGXOQDN HOĘ 8QLSROiULV HOHNWUyGD HVHWpQ D]
elektródavég a katód és a generátor az anód, így jóval
nagyobb esély van EMI létrejöttére, mert praktikusan
a rendszer antennaként viselkedik (5). Az alábbiakban
összefoglaljuk a leggyakrabban EMI-t okozó hatásokat.
Az MR-vizsgálatok, illetve a radioterápia és a CIED-ek
kapcsolatát jelen összefoglalás nem részletezi.
Elektrokauterizáció
Elektrokauterizáció során 100-5000 kHz frekvenciájú
áramot használnak vágásra, illetve koagulálásra. Az
elektromos energia monopoláris, illetve bipoláris rendszeren keresztül kerülhet leadásra. Bipoláris rendszer
esetén a sebészi eszköz két vége között történik meg
az energialeadás, így minimális az esély arra, hogy
(0,IHOOpSMHQDPĦWpWVRUiQ(J\HGODNNRUNHUOKHWUi
sor, ha az applikációkat közvetlenül a generátorra adják
OH $ V]HPpV]HWL pV PLNURVHEpV]HWL PĦWpWHN NLYpWHOpvel azonban ritkán használnak bipoláris rendszert, az
unipoláris rendszerek jóval szélesebb körben alkalmazottak. Unipoláris rendszer esetén a vágóeszköz egy
kauterizációs kés, amely az energiát leadja, majd ez a
testen keresztül „áramlik vissza” a neutrális elektródáKR]PHO\HWDEHWHJWHVWHDOiKHO\H]QHNDPĦWpWHOĘWW
$SHULRSHUDWtYLGĘV]DNEDQOHJJ\DNUDEEDQ(0,WRNR]y
hatás a monopoláris elektrokauterizáció, amely hatásVDO OHKHW D &,('HN PĦN|GpVpUH $ OHJJ\DNRULEE KDtások közt az inhibíció, a téves antitachycardia-terápia
leadása és az ún. resetting szerepel. Mindazonáltal
PHJIHOHOĘ RGD¿J\HOpVVHO H]HN D KDWiVRN LV ULWNiN $
legtöbb publikáció alapján készülék-diszfunkciót okozó
interferencia csak akkor alakul ki, ha az applikációk a
generátorhoz közelebb, mint 15 cm-re történnek. A kölG|NDODWWYpJ]HWWEHDYDWNR]iVRNQiOPHJIHOHOĘQHXWUiOLV
elektróda-elhelyezés mellett – a combok alá – nem kell
V]iPtWDQLV]iPRWWHYĘ(0,UH5|YLG±NHYHVHEEPLQW
4 sec-os – applikációk, alacsony energia és bipoláris
rendszer használatával szintén csökkenteni tudjuk az
esetleges CIED-diszfunkció kialakulásának esélyét. Az
alábbiakban EMI hatására kialakuló CIED-diszfunkciókat vesszük sorra.
Oversensing
A leggyakoribb hatás,
het elektrokauterizáció
programozott készülék
zaj okozta túlérzékelés
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óját okozhatja, amely pacemaker-dependens betegnél
V]LJQL¿NiQV EUDG\FDUGLiKR] YDJ\ DV\VWROLiKR] YH]HWhet. Rövid applikációk (max. 4 sec) használatával hemodinamikai megingással járó bradycardia kialakuláVD PHJHOĘ]KHWĘ +RVV]DEE NDXWHUL]iFLyV LGĘ PHOOHWW
a CIED átkapcsolhat „noise reversion” módba, amely
esetén aszinkron ingerlés indul egészen addig, amíg a
]DM PHJ QHP V]ĦQLN .pWUHJL 9'''''  ]HPPyGban a pitvari csatornán kialakuló zaj hatására magas
kamrai frekvenciájú ingerlés alakulhat ki, vagy téves pitvari tachycardia-detekció következtében „mode switch”
– VVI üzemmódba való kapcsolás – jöhet létre. ICD-k
esetén szintén téves detekció alakulhat ki, amelyre terápialeadás (ATP vagy sokk) történhet, amely malignus
kamrai ritmuszavar kialakulását is okozhatja. Az overVHQVLQJHONHUOKHWĘDNpV]OpNDV]LQNURQPyGEDSURJramozásával és ICD-k esetén az antitachycardia terápiák felfüggesztésével.

(PLDWWDNpV]OpNN|]HOpEHQYpJ]HWWPĦWpWHNVRUiQD]
alábbi óvintézkedések szükségesek:
• Ha lehetséges bipoláris rendszer használata.
• Unipoláris rendszer esetén a neutrális elektródát úgy
NHOOHOKHO\H]QLKRJ\D]iUDPDNpV]OpNWĘOPLQpOPHV]szebb „húzzon” át.
•$ODFVRQ\DEENLPHQĘHQHUJLDV]LQWKDV]QiODWD
Stimulációs küszöb (threshold) emelkedés
5LWNiQHOĘIRUGXOyMHOHQVpJDPHO\HWD]HOHNWUyGDV]tY
izom kapcsolat megváltozása okozhat olyan esetekben, amikor az unipoláris applikáció közel történik a kéV]OpNKH]9HV]pO\HKRJ\DNRUiEEDQEHiOOtWRWWNLPHQĘ
IHV]OWVpJQHPOHV]HOHJHQGĘDV]tYL]RPLQJHUOpVpKH]

Elektromos kardioverzió (ECV)
ECV során nagy energia kerül leadásra a CIED közelében, amely ritkán a készülék „back up” módba való
NDSFVROiViW HUHGPpQ\H]KHWL 6]LQWpQ ULWNiQ HOĘIRUGXRate response diszfunkciók
Oy MHOHQVpJ D] (&9W N|YHWĘ DNXW YDJ\ V]XEDNXW WKUHVAz ún. rate responsive funkciók lényege, hogy a készü- hold-emelkedés, amely legtöbbször átmeneti jelenség.
OpN DONDOPD]NRGQL WXG D PHJQ|YHNHGHWW ¿]LNDL LJpQ\- (]HQ ]DYDURN NLYpGKHWĘN D] DOiEEL LQWp]NHGpVHNNHO
EHYpWHOKH] D]iOWDO KRJ\ NO|QE|]Ę DOJRULWPXVRNNDO antero-posterior elektródafelhelyezés alkalmazása anpU]pNHOL D ¿]LNDL DNWLYLWiV pOHWWDQL MHOHLW tJ\ Q|YHOL D] tero-laterális pozíció helyett; az elektródák legalább 8
ingerlési frekvenciát. Egy ilyen mechanizmus a perc- cm-re helyezkedjenek el a generátortól. Az ECV után a
ventiláció érzékelése, ahol az érzékelés impedancia EHWHJFVDNDNpV]OpNLQWHUURJiOiViWN|YHWĘHQKDJ\KDWMD
alapú. EMI hatására szívfrekvencia-emelkedés léphet el a monitorizált zónát. Elektromos kardioverziót elmélefel. Elkerülése érdekében a rate responsive funkciókat tileg ICD-vel is el lehet végezni, azonban van olyan taDPĦWpWLGHMpUHNLOHKHWNDSFVROQL
QXOPiQ\DPHO\DODSMiQHQQHNHႇHNWLYLWiVDDODFVRQ\DEE
mint a transcutan kardioverzióé (6). Az ICD-vel végzett
Reset
kardioverzió ellen szól továbbá, hogy minden egyes sok5LWNiQ IRUGXO HOĘ (0, NDSFViQ -REEiUD LRQL]iOy VX- kleadás csökkenti a generátor élettartamát.
gárzás okozza a készülék biztonsági üzemmódba való
átkapcsolását. A biztonsági üzemmód beállításai gyár- Radiofrekvenciás abláció
WyQNpQW NO|QE|]ĘHN D]RQEDQ N|]|V EHQQN KRJ\ D A monopoláris elektrokauterizációhoz hasonlóan az enerNpV]OpN99,PyGEDNDSFVROPDJDVNLPHQĘIHV]OWVpJ JLDOHDGiV D NDWpWHUYpJUĘO D WHVWHQ NHUHV]WO D QHXWUiOLV
mellett. ICD-k esetén az antitachycardia-terápia (sokk- HOHNWUyGiED W|UWpQLN *\DNUDQ HOĘIRUGXOy N|YHWNH]PpQ\
OHDGiV PHJPDUDG$%RVWRQ6FLHQWL¿FFpJiOWDOJ\iU- az under-, illetve oversensing. Ritkán resetting és „back
tott egyes ICD-k esetén „visszafordíthatatlan meghibá- XS´ PyGED NDSFVROiV LV HOĘIRUGXO   3DFHPDNHUGHsodás” esetén ún. Safety Core módba kapcsol, amelyet SHQGHQVEHWHJHVHWpQDEHDYDWNR]iVHOĘWWDNpV]OpNHW
N|YHWĘHQDNpV]OpNLQWHUURJiOiVWN|YHWĘHQFVDND]DQ- aszinkron módba kell kapcsolni, illetve ICD-k esetén az
titachycardia-mód ki- vagy bekapcsolását tudjuk elvé- antitachycardia-terápiákat fel kell függeszteni. A CIED-et
JH]QL$NpVĘEELHNEHQDJHQHUiWRUFVHUpMHV]NVpJHV DEHDYDWNR]iVWN|YHWĘHQLQWHUURJiOQLFpOV]HUĦ
A készülék interrogálása nélkül leginkább a bázisfrekvencia megváltozása jelezheti, hogy a készülék bizton- Elektrokonvulzív terápia (ECT)
sági módba kapcsolt.
*\DNUDQ IRUGXO HOĘ D EHDYDWNR]iVW N|YHWĘHQ VLQXV WDchycardia, ami miatt ICD-k esetén az antitachycardia-teGenerátorsérülés
rápiazónák újraprogramozása megfontolandó, illetve a
,JHQULWNiQIRUGXOHOĘPHUWDJ\iUWyNHJ\LNIĘW|UHNYpVH ULWNiQHOĘIRUGXOyRYHUVHQVLQJPLDWWD]DQWLWDFK\FDUGLDWHKRJ\DNpV]OpNHWHOOHQiOOyYiWHJ\pNDNOVĘHOHNWURPRV rápiák felfüggesztése is megfontolandó. Szintén az overenergiával szemben. Az ICD-k kevésbé érzékenyek sensing miatt pacemaker-dependens betegek esetén a
NOVĘEHKDWiVRNUDPLQWDSDFHPDNHUHN/HJJ\DNRULEE készülék aszinkron módba programozása szükséges.
okok, amelyek a generátor sérüléséhez vezethetnek:
• Elektrokauterizáció a készüléken vagy közvetlen kö- Litotripszia
zelében.
0LYHOW|EEQ\LUHD&,('WĘOWiYROW|UWpQLND]LQWHUDNFLy
• Elektródasérülés.
esélye csekély. A litotripsziás sugár a generátortól mi• A konnektor szigetelésének sérülése.
nél távolabb essen. A pitvari ingerlés felfüggesztése
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szükségessé válhat, ha a litotriptor triggereli az R-hullámot. A beavatkozás alatt folyamatos monitorozás
szükséges. Aritmia kialakulása esetén a beavatkozás
WHUPLQiOiVD V]NVpJHV &VDN IHOOpSĘ LQKLEtFLy HVHWpQ
szükséges mágnes felhelyezése.

(J\HV %RVWRQ 6FLHQWL¿F NpV]OpNHN NLYpWHOpYHO D WHUiSLD IHOIJJHV]WpVH PHJV]ĦQLN DPLQW D PiJQHVW HOWiYROtWMXN D NpV]OpNUĘO ,&'N HVHWpQ D]RQEDQ D SDcemaker-funkció nem vált aszinkron módba mágnes
felhelyezésével, ezt csak a készülék interrogálásával
és átprogramozásával lehet elérni. Mágnes felhelyeTUNA (transurethral needle ablation) és TURP
zésekor a Medtronic ICD-k szirénához hasonló hangot
(transurethral resection of the prostate)
DGQDNNLQpKiQ\PiVRGSHUFLJPtJD%RVWRQ6FLHQWL¿F
5LWNDV]|YĘGPpQ\D]RYHUVHQVLQJ0iJQHVIHOKHO\H]p- készülékek a mágnesmód ideje alatt végig „sípolnak”
sével, illetve a rövid kauterizációkkal lehet kivédeni.
az R-hullámmal szinkronban. Egyes gyártók programozható mágnesmóddal rendelkeznek (Biotronik, St.
GI-endoszkópos beavatkozások
-XGH %RVWRQ  tJ\ D EHDYDWNR]iV HOĘWW PHJ NHOO J\ĘElektrokauterizáció használata esetén oversensing ]ĘGQL D] DNWXiOLV PiJQHVYiODV]UyO (KKH] D NRUiEHOĘIRUGXOKDW H]pUW XJ\DQ~J\ NHOO HOMiUQL PLQW N|OG|N EL ,&'HOOHQĘU]pVHN GRNXPHQWiFLyMiQDN iWWHNLQWpVH
IHOHWWLPĦWpWHVHWpQ.DSV]XODHQGRV]NySLDVRUiQNiURV vagy a készülék aktuális interrogálása szükséges az
hatásról ez idáig nem számoltak be, mégis az eszköz EP-munkacsoport által.
leiratában kontraindikációként szerepel a CIED.

Rizikóbecslés
TENS (transcutaneus electrical nerve stimulation)
pVJHULQFYHOĘVWLPXOiWRURN
2YHUVHQVLQJJ\DNUDQHOĘIRUGXO3DFHPDNHUGHSHQGHQV 0LQGHQPĦWpWHOĘWWHOHQJHGKHWHWOHQHOYpJH]QLKRJ\PHJbetegekben alkalmazásuk nem ajánlott.
IHOHOĘ SHULRSHUDWtY VWUDWpJLiW WXGMXQN NLDODNtWDQL D &,('
esetleges átprogramozása szempontjából. A legfontosabb, EMI következtében kialakuló hatás a túlérzékelés,
Mágnesválasz pacemakerek esetén
HPLDWW UL]LNyEHFVOĘ VWUDWpJLiQNDW D] RYHUVHQVLQJ HONHUOpVpUHNHOONLKHJ\H]QL)LJ\HOHPEHNHOOYHQQQNDPĦWpW
0ĦWpWHNVRUiQJ\DNUDQDONDOPD]XQNPiJQHVWD&,('HN DQDWyPLDL ORNDOL]iFLyMiW D] DSSOLNiFLyN YiUKDWy LGĘWDUWDiWPHQHWL iWSURJUDPR]iViUD ÈOWDOiQRVViJEDQ HJ\ HUĘV PiW D QHXWUiOLV HOHNWUyGD SR]tFLyMiW D PĦWpW HVHWOHJHV
(90 Gauss), fánk alakú mágnes szükséges, melynek min- kiterjesztésének esélyét. Az alábbi stratégia az infraclaGHQPĦWĘEORNNEDQUHQGHONH]pVUHNHOOKRJ\iOOMRQ*\iU- YLFXODULVDQ HOKHO\H]HWW JHQHUiWRURNUD YRQDWNR]LN )ĘOHJ
WyQNpQW HOWpUĘHQ UHDJiOQDN D NpV]OpNHN PiJQHV IHOKH- gyermekeknél, epikardiális rendszerek esetén a genelyezésére. Az esetek túlnyomó többségében aszinkron rátort epigastrialisan helyezik el, ezekben az esetekben
(A00/V00/D00) módba kapcsolnak egy mágneskapcsoló mindenkor egyéni döntést kell hozni, amely gyakrabban
aktiválódásával, és amíg a mágnes a generátoron van, IRJDNpV]OpNPĦWpWHOĘWWLiWSURJUDPR]iVDPHOOHWWV]yOQL
~J\ LV PDUDGQDN (]]HO HONHUOKHWĘ D] LQKLEtFLy LOOHWYH ,QIUDFODYLFXODULVDQ HOKHO\H]NHGĘ WHOHSHN HVHWpEHQ D
a tracking és rate reszponzív funkciók aktiválódása is. legnagyobb kockázatot a készülék 15 cm-es környeEgyes gyártók azonban programozható mágnesmóddal zetében leadott applikációk jelentik. Számos irodalmi
rendelkeznek (Biotronik, St. Jude, Boston), így a beavat- adat alapján a köldök vonala alatt végzett beavatkoNR]iVHOĘWWPHJNHOOJ\Ę]ĘGQLD]DNWXiOLVPiJQHVYiODV]- ]iVRNHVHWpQPHJIHOHOĘQHXWUiOLVHOHNWUyGDSR]LFLRQiról. A mágnes felhelyezését hangjelenség nem követi, így lással (glutealis tájék vagy a combok alá) alacsony az
a frekvencia és az EKG változása alapján bizonyosod- HVpO\ D W~OpU]pNHOpVUH PtJ D IHOVĘ KDV D PHOONDV D
hatunk meg arról, hogy a készülék mágnesmódba kap- Q\DND]DUFDIHMpVDIHOVĘYpJWDJRNWHUOHWpQYpJ]HWW
FVROW0HJIHOHOĘWHOHSIHV]OWVpJHVHWpQJ\iUWyWyOIJJĘHQ PĦWpWHNHVHWpQMHOHQWĘVHEEDUL]LNy(]HNDODSMiQNHOO
85–100/min közötti aszinkron ingerlés indul, a LivaNova az EP-csoportnak döntést hoznia az esetleges átprog6RULQ pV6W-XGHNpV]OpNHNQpOD]LQJHUOpVNLPHQĘIH- UDPR]iVUyO $ UHQGHONH]pVUH iOOy V]DNpUWĘL YpOHPpV]OWVpJH LV YiOWR]LN (5,EHQ OpYĘ NpV]OpNHN HVHWpQ D nyek alapján a köldök alatt végzett beavatkozások sofrekvencia 65–85/min között változik. A mágnes indo- rán olyan alacsony az oversensing, ezáltal az inhibíció
kolatlan felhelyezése azonban veszéllyel járhat, ameny- esélye, hogy még pacemaker-dependens betegeknél
nyiben például a beteg intrinsic ritmusa és az aszinkron sem szükséges a pacemaker átprogramozása, csak
ingerlés ritmusa vetélkedik. Ebben az esetben malignus V]LJQL¿NiQVLQKLEtFLypV]OHOpVpWN|YHWĘHQNHOOPiJQHVkamrai ritmuszavarok is kialakulhatnak.
sel aszinkron módba váltani. Természetesen mágnes
D]RQQDOL HOpUKHWĘVpJH HOHQJHGKHWHWOHQ H]HNEHQ D]
HVHWHNEHQ LOOHWYH DUUyO LV PHJ NHOO J\Ę]ĘGQL KRJ\ D
Mágnesválasz ICD-k esetén
mágnesmód be van e kapcsolva.
ICD-k esetén a köldök alatt végzett beavatkozásokat
Mágnes felhelyezésével a készülék tachycardia-detek- tekintve elfogadott megoldás, hogy az elektrokautericiója és ezzel a terápialeadás felfüggesztésre kerül. ]iFLy HOĘWW PiJQHV IHOKHO\H]pVpW YiODVV]XN D ÄV]RURV
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obszerváció” helyett. Ebben az esetben a tachycardia-detekció csak a legszükségesebb ideig szünetel,
de az oversensing okozta téves detekciótól, és ezáltal
helytelen terápia leadástól sem kell félnünk. Így a legbiztonságosabb megoldást tudjuk biztosítani a beteg
számára. Vannak olyan esetek, amikor mágnes felheO\H]pVHQHPHOHJHQGĘDNpV]OpNPĦWpWHOĘWWLiWSURJramozása elengedhetetlen. Ilyen például, amikor az
,&'YHOUHQGHONH]ĘEHWHJSDFHPDNHUGHSHQGHQV(Eben az esetben mágnes felhelyezésével nem váltana
DV]LQNURQ PyGED D] LQJHUOpV DPL V]LJQL¿NiQV EUDG\cardiához, asystoliához vezethet.
6]DNpUWĘL YpOHPpQ\HN DODSMiQ D] DOVy YpJWDJRQ YpJzett beavatkozások során (ha a neutrális elektróda
ugyanazon a végtagon van) olyan alacsony az oversensing esélye, hogy a CIED átprogramozása, vagy
PiJQHV UXWLQV]HUĦ IHOKHO\H]pVH VHP SDFHPDNHUHN
sem ICD-k esetén nem szükséges, tekintet nélkül a pacemaker-dependenciára.
Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a fentebb vázolt
VWUDWpJLDFVDNDNNRUN|YHWKHWĘKDPiJQHVD]RQQDOLIHOKHO\H]pVpUH OHKHWĘVpJ YDQ (]HNEHQ D] HVHWHNEHQ LV
HOHQJHGKHWHWOHQ D GH¿EULOOiOiVL LOOHWYH WUDQV]NXWiQ LQgerlési készültség.

Perioperatív stratégia
A fentebb leírt rizikóbecslés alapján dönthetjük el, hogy
egy-egy beavatkozásnál milyen stratégiát válasszunk
(1. ábra).
• Az ICD tachycardia-detekcióját nem kell minden esetben felfüggeszteni a beavatkozás alatt, ahogy a pacemakert sem kell minden esetben aszinkron módba
kapcsolni pacemaker-dependens betegben sem.

• Mágnes használatával a pacemaker aszinkron módba
kapcsol, míg az ICD felfüggeszti a tachycardia-detekciót.
• $ ] ,&' PiJQHV IHOKHO\H]pVpW N|YHWĘHQ QHP YiOWR]tatja meg az ingerlés módját, tehát nem vált aszinkron
módba!
• Az alsó végtagokon végzett beavatkozásoknál átprogramozás és mágnes használata sem szükséges.
• Köldök alatt végzett beavatkozások esetén pacemaNHUUHO UHQGHONH]Ę EHWHJQpO V]RURV PRQLWRUR]iV pV
PiJQHV HOpUKHWĘVpJH HVV]HQFLiOLV 0ĦWpW HOĘWWL iWSURJUDPR]iV YDJ\ PiJQHV UXWLQV]HUĦ IHOKHO\H]pVH
nem szükséges pacemaker-dependens betegeknél
sem.
• Köldök alatt végzett beavatkozások esetén ICD-vel
UHQGHONH]Ę QHP SDFHPDNHUGHSHQGHQV EHWHJQpO
mágnes felhelyezése, ezzel a tachycardia-detekció
felfüggesztése ajánlott.
• Köldök alatt végzett beavatkozások esetén ICD-vel
UHQGHONH]Ę SDFHPDNHUGHSHQGHQV EHWHJQpO D] ,&'
átprogramozása (tachycardia-detekció felfüggesztése és aszinkron ingerlés beállítása) elengedhetetlen.
• Köldök felett végzett beavatkozásoknál pacemakerrel
UHQGHONH]Ę QHP SDFHPDNHUGHSHQGHQV EHWHJHNQpO
PiJQHV D]RQQDOL HOpUKHWĘVpJH V]NVpJHV PiJQHV
UXWLQV]HUĦ IHOKHO\H]pVH YDJ\ iWSURJUDPR]iV QHP
kell.
• Köldök felett végzett beavatkozásoknál pacemakerrel
UHQGHONH]ĘSDFHPDNHUGHSHQGHQVEHWHJHNQpOPiJQHVIHOKHO\H]pVHYDJ\DNpV]OpNPĦWpWHOĘWWLiWSURJramozása elengedhetetlen.
• Köldök felett végzett beavatkozásoknál ICD-vel renGHONH]Ę QHP SDFHPDNHUGHSHQGHQV EHWHJHNQpO
PiJQHV IHOKHO\H]pVH YDJ\ D NpV]OpN PĦWpW HOĘWWL
programozása szükséges.

EMI
Igen

Nem

PM

ICD

Köldök felett

Köldök alatt

Köldök felett

Köldök alatt

PM-dependens

0iJQHVHOpUKHWĘ

PM-dependens

PM-dependens

Nem

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Mágnes
HOpUKHWĘ

Mágnes vagy
programozás

Mágnes vagy
programozás

Programozás

Mágnes

Programozás

1. ÁBRA. Összefoglaló ábra a perioperatív CIED-programozási stratégiáról
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• Köldök felett végzett beavatkozásoknál ICD-vel renGHONH]ĘSDFHPDNHUGHSHQGHQVEHWHJHNQpOD],&'W
át kell programozni (tachycardia-detekció felfüggesztése és aszinkron ingerlés beállítása).
•)HQWLHNEĘO N|YHWNH]LN KRJ\ SDFHPDNHUGHSHQGHQV
,&'VEHWHJPĦWpWMHFVDND](3PXQNDFVRSRUWN|]UHPĦN|GpVpYHO NpV]OpN SURJUDPR]iVD  YpJH]KHWĘ
biztonsággal.
• A CIED legutóbbi kontrollja ICD-k esetén legfeljebb 6
hónappal, pacemakerek esetén legfeljebb 1 évvel a
EHDYDWNR]iVHOĘWWPHJW|UWpQW
Mágnes használata mellett szóló érvek között szerepel, hogy nem szükséges hozzá programozó és
CIED-programozásban jártas szakember. Eltávolításával azonnal reaktiválódnak a korábban beállított funkciók, így pl. malignus kamrai ritmuszavar esetén az
ICD-terápiát képes leadni. Ellenérvként felsorakoztatható a programozható mágnesmód, mágnes hiánya a
PĦWĘEORNNEDQLOOHWYHD]HVHWOHJHVHQURVV]XOIHOKHO\H]HWWH]iOWDOQHPHႇHNWtYPiJQHVWHUiSLD

• ICD-terápia zónák határai, ezekre adott terápiás válasz (ATP/sokk).
• Mágnesválasz programozhatósága, aktuális programozási mód.
• Választandó perioperatív stratégia.

0ĬWpWDODWWLWHHQGĞN
$EHWHJIRO\DPDWRVPRQLWRUR]iViUDW|EENO|QE|]ĘHOYHQPĦN|GĘHV]N|]WKDV]QiOMXQNDWpYHVGHWHNFLyHONHrülése céljából.
• Az EKG-monitorozás során pacemakermód beállítása
a „double counting” elkerülésére.
•)RO\DPDWRVPRQLWRUL]iOiVDPĦWpWDODWW
• EKG-monitoron kívül folyamatos artériás nyomásmonitorizálás vagy pulzoximetria szükséges (kauterizáció során artefaktumok zavarják az EKG-monitort).
•'H¿EULOOiFLyVLOOHWYHWUDQV]NXWiQSDFHOHVLNpV]OWVpJ
•$IHOVĘWHVWIpOYpQiLQDN6HOGLQJHUIpOHNDQOiOiVDIRNR]RWWN|UOWHNLQWpVVHOW|UWpQMHQPHUWDPĦYHOHWN|]ben a pacemaker-elektródák érintése érzékelési zavart okozhat.
•
0iJQHVD]RQQDOLHOpUKHWĘVpJH
Elektív műtétek perioperatív menedzsmentje
$VHEpV]HNUpV]pUĘOD]DOiEELPĦWpWWHFKQLNDLPHJROGi0ĬWpWHOĞWWLWHHQGĞN
sok szükségesek:
$PHJIHOHOĘNRPPXQLNiFLyD](3PXQNDFVRSRUWpVD • Bipoláris rendszer használata, amennyiben lehetséges.
PĦWpWHWYpJ]ĘPXQNDFVRSRUW DQHV]WH]LROyJLDpVVHEp- •$QHXWUiOLVHOHNWUyGDPHJIHOHOĘSR]LFLRQiOiVD JOXWHiV]HW N|]|WWHOHQJHGKHWHWOHQ/HJNpVĘEEDEHWHJRV]Wilis tájék vagy combok alá).
lyos felvételekor ki kell, hogy derüljön, hogy CIED-del • Rövid, maximum 4 sec-os applikációk használata legrendelkezik, ezért szükséges, hogy a sebész, illetve
alább 2 sec szünettel két applikáció között.
aneszteziológus minden esetben kérdezze meg a beWHJWĘO LOOHWYH ¿]LNiOLV YL]VJiODW VRUiQ NHUHVVH D] HV]- 0ĬWpWXWiQLWHHQGĞN
N|]W pV D] HVHWOHJHV PĦWpWL KHJHW LQIUDFODYLFXODULVDQ $EHDYDWNR]iVWN|YHWĘLGĘV]DNEDQOHJDOiEERO\DQV]RAz eszköz azonosító kártyája, illetve az elvégzett mell- URVREV]HUYiFLyV]NVpJHVPLQWDPĦWpWDODWW,GHiOLV
NDVU|QWJHQ VHJtWKHW D NpV]OpN WtSXViQDN LGHQWL¿NiOi- HVHWEHQDPĦWpWLSURJUDPHOVĘIHOpEHQW|UWpQLNPHJD
sában (pacemaker/ICD).
&,('GHOUHQGHONH]ĘEHWHJEHDYDWNR]iVDtJ\KDV]N$PĦWpWHWYpJ]ĘPXQNDFVRSRUWiOWDOEL]WRVtWRWWLQIRUPi- VpJHV D PĦWpW XWiQL YLVV]DSURJUDPR]iVUD PpJ H]HQ
FLyDN|YHWNH]ĘNHWWDUWDOPD]]D
DPXQNDQDSRQOHKHWĘVpJOHV]$N|YHWNH]ĘHVHWHNEHQ
•$PĦWpWWtSXVDDQDWyPLDLHOKHO\H]NHGpVHDPĦWpWNL- a beteg folyamatos monitorizálása szükséges mindadWHUMHV]WpVpQHNOHKHWĘVpJHLUiQ\D
dig, amíg a készülék interrogálása az EP-munkacso•$EHWHJSR]tFLyMDDPĦWĘDV]WDORQ
port által meg nem valósult:
•$PĦWpWLGHMHKHO\HYiUKDWyLGĘWDUWDPD
•0ĦWpWHOĘWWDNpV]OpN
•$ EHDYDWNR]iVW N|YHWĘ HOKHO\H]pV SRV]WRSHUDWtY
– aszinkron módba lett kapcsolva,
PHJ¿J\HOĘ,QWHQ]tYRV]WiO\NyUWHUHP 
– a tachycardia-detekció fel lett függesztve.
• A monitorozott zónából való távozás ideje, a hazabo- • A beavatkozás alatt:
csátás tervezett ideje.
– hemodinamikai megingás történt,
•(J\pEIRQWRVDPĦWpWUHYRQDWNR]yLQIRUPiFLy SOPR±NOVĘGH¿EULOOiFLyUDYROWV]NVpJ
nopoláris energia használata).
– transzkután ingerlésre volt szükség,
Az EP-munkacsoport által biztosított információ a kö– kardiopulmonalis reszuszcitáció történt.
YHWNH]ĘNUHWHUMHGNL
•.|OG|NIHOHWWYpJ]HWWVUJĘVVpJLPĦWpWXWiQ
• A készülék típusa (pacemaker/ICD/CRT-P/CRT-D).
• Elektromos kardioverzió után.
• Implantáció oka (PM: SSS/AV-blokk; ICD: primer/sze- • Radiofrekvenciás abláció után.
NXQGHUSUR¿OD[LV 
$EHDYDWNR]iVWN|YHWĘHJ\KyQDSRQEHOOV]NVpJHVD
• Implantáció három hónapon belül történt-e.
CIED interrogálása az alábbi esetekben:
•8WROVyOHNpUGH]pVLGĘSRQWMDHQQHNDGDWDL HOHPpOHW- •0RQRSROiULVHQHUJLiYDOYpJ]HWWPĦWpWHNHWN|YHWĘHQD
tartama, programozási mód, minimum megengedett
fentebb felsoroltak kivételével.
frekvencia, threshold).
•(OHNWURNRQYXO]tYWHUiSLiWN|YHWĘHQ
• Pacemaker-dependencia kérdése.
•/LWRWULSV]LiWN|YHWĘHQ
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Sürgősségi műtétek perioperatív
menedzsmentje
0ĬWpWHOĞWWLWHHQGĞN
Miután észleltük, hogy a beteg CIED-del rendelkezik a
N|YHWNH]ĘOpSpVEHQPHJNHOOKDWiUR]QXQNKRJ\DNpszülék pacemaker vagy ICD:
• Anamnézis felvételével.
• Korábbi dokumentációk áttekintésével.
• A CIED azonosító kártyáján leírtak segítségével.
• A beteget gondozó EP-munkacsoporttal való kapcsolatba lépéssel.
• MRTG készítésével: ICD esetén a sokkelektróda jobb
NDPUiEDQHOKHO\H]NHGĘUpV]HNENpWV]HURO\DQYDVtag, mint a proximálisabb rész.
$ PĦWpW HOĘWW NpV]tWHWW  HOYH]HWpVHV (.* VHJtWKHW
meghatározni a pacemaker-dependencia kérdését. Ha
PLQGHQ 3KXOOiP pVYDJ\ 456NRPSOH[XV HOĘWW YDQ
spike, akkor azt kell feltételeznünk, hogy a beteg pacemaker-dependens.

• Ha a készülék aszinkron módba vált, akkor pacemaNHUUĘOYDQV]ypVDPiJQHVPyGEHYDQNDSFVROYD
• Ha a készülék nem vált aszinkron módba, akkor:
– ICD-vel rendelkezik a beteg és mágnes módba kapcsolt a készülék (egyes gyártóknál hangjelzés követi a mágnesmódba kapcsolást).
– ICD-vel rendelkezik a beteg és a mágnesmód ki
van kapcsolva.
– Pacemakerrel rendelkezik a beteg és a mágnesmód ki van kapcsolva.
±$ PiJQHV QHP PHJIHOHOĘ HUĘVVpJĦ YDJ\ URVV]XO
lett felhelyezve.

0ĬWpWXWiQLWHHQGĞN
A beteg folyamatos monitorizálása elengedhetetlen,
amíg a készülék interrogálása meg nem történik:
• Amennyiben a beavatkozás alatt:
– hemodinamikai megingás történt,
±NOVĘGH¿EULOOiFLyUDYROWV]NVpJ
– transzkután ingerlésre volt szükség,
– kardiopulmonalis reszuszcitáció történt.
0ĬWpWDODWWLWHHQGĞN
•.|OG|NIHOHWWYpJ]HWWVUJĘVVpJLPĦWpWXWiQ
$] HOHNWtY PĦWpWHNQpO OHtUWDN KDWYiQ\R]RWWDQ IRQWRVDN D • Elektromos kardioverzió után.
VUJĘVVpJLPĦWpWHNQpO(OHQJHGKHWHWOHQDEHWHJIRO\DPD- • Radiofrekvenciás abláció után.
tos EKG-monitorizálása és folyamatos artériás nyomásmé- $EHDYDWNR]iVWN|YHWĘHJ\KyQDSRQEHOOV]NVpJHVD
UpVYDJ\OHJDOiEESXO]R[LPHWULDKDV]QiODWD'H¿EULOOiOiVUD &,(' LQWHUURJiOiVD PLQGHQ HJ\pE VUJĘVVpJL PRQRpVWUDQV]NXWiQSDFHOpVUHLVDONDOPDVHOHNWUyGiNPĦWpWHOĘW- SROiULVHQHUJLiYDOYpJ]HWWPĦWpWHWN|YHWĘHQ
ti felhelyezésével azonnal reagálni tudunk az esetlegesen
IHOOpSĘEUDG\FDUGLiUDYDJ\PDOLJQXVNDPUDLWDFK\FDUGLiUD Speciális eszközök
is. Pacemaker-dependens betegeknél még lényegesebb Szubkután ICD (S-ICD)
a rövid, maximum 4 sec-os applikációk használata, ezzel $V]XENXWiQ,&'PHJIHOHOĘDOWHUQDWtYDD]RNEDQD]HVHoversensing okozta inhibíció esetén sem alakul ki hemodi- tekben, amikor a betegnek nincs pacemakerigénye, és
QDPLNDLLQVWDELOLWiVD]HVHWHNG|QWĘUpV]pEHQ
$73 VHP V]NVpJHV $ %RVWRQ 6FLHQWL¿F iOWDO J\iUWRWW
Pacemakerre vonatkozó speciális megfontolások:
eszköz tachycardia-detekcióra, illetve sokk leadására
• Pacemaker-dependens betegeknél a köldök felett vég- NpSHV-HQHUJLiYDO6RNNOHDGiViWN|YHWĘHQVHF
zett beavatkozásoknál mágnes felhelyezése, ezzel a on keresztül bradycardia esetén 50/min frekvenciával
készülék aszinkron módba kapcsolása szükséges.
pacemaker-funkciót is képes ellátni. Jobbára olyan ese• Nem pacemaker-dependens betegeknél a köldök fe- tekben választjuk ezt az eszközt, amikor az endovaszlett végzett beavatkozásoknál mágnes azonnali elér- kuláris implantáció kontraindikált vagy nem lehetséges.
KHWĘVpJHV]NVpJHV
A generátor a bal hónaljároknál helyezkedik el a hatodik
• Pacemaker-dependens betegeknél a köldök alatt vég- bordaköz magasságában, míg az elektróda szubkután
]HWWEHDYDWNR]iVRNQiOPiJQHVD]RQQDOLHOpUKHWĘVpJH kerül bevezetésre a processus xyphoideusig horizontászükséges.
lisan, majd a manubriosternalis ízületig ventralisan. Az
ICD-re vonatkozó speciális megfontolások:
6,&'LPSODQWiFLyN V]iPD 0DJ\DURUV]iJRQ LV pYUĘO
• Köldök felett és köldök alatt végzett beavatkozásoknál pYUHQ|YHNV]LNHPLDWWPĦWpWHNVRUiQLVWDOiONR]KDWXQN
is szükséges a mágnes felhelyezése, ezzel a tachy- vele. Perioperatív menedzsmentje a transvenosus ICDcardia-detekció felfüggesztése.
KH]KDVRQOy9iODV]WKDWyDNpV]OpNPĦWpWHOĘWWLiWSURJ•,&'YHO UHQGHONH]Ę SDFHPDNHUGHSHQGHQV EHWHJHN ramozása, vagy mágnes felhelyezése is. Utóbbi esetén
HVHWpQNULWLNXVMHOHQWĘVpJJHOEtUDU|YLGNDXWHUL]iFLyV a mágnest úgy kell felhelyezni, hogy félig „fedje” a geLGĘpVDV]RURVPRQLWRUL]iOiVPHUWDNpV]OpNPiJ- nerátort. Az S-ICD mágnesmódba való kapcsolását 60
nes felhelyezésével nem vált aszinkron módba!
sec-on át tartó „csipogó” hang jelzi (8).
• Az alsó végtagokon végzett beavatkozások esetén
PiJQHVD]RQQDOLHOpUKHWĘVpJHV]NVpJHV
Implantálható Loop Recorder (ILR)
.ULWLNXV iOODSRW~ EHWHJHNQpO KD D &,(' PĦWpW HOĘWWL A Medtronic cég által gyártott Reveal ILR-t bal oldalHYDOXiFLyMiUDQLQFVLGĘDNNRUDPĦWpWHOHMpQPiJQHVW ra parasternalisan a 4. bordaközben kell elhelyezni. A
NHOOIHOKHO\H]QLDNpV]OpNUHpV¿J\HOQLD](.*QEH- készülék folyamatos, egy elvezetéses EKG-regisztráciN|YHWNH]ĘYiOWR]iVW
óra és tárolásra képes. Implantációjára általában tisz247
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0LNOyVpVPXQNDWiUVDL3DFHPDNHUUHOLOOHWYH,&'YHOUHQGHONH]ĘEHWHJHNSHULRSHUDWtYPHQHG]VPHQWMH

Wi]DWODQHUHGHWĦV\QFRSHYDJ\LVPHUHWOHQWDFK\FDUGLD
esetén kerül sor. A készülék akár három éven keresztül
LVNpSHVPĦN|GQL7HUiSLDOHDGiVLIXQNFLyMDQLQFV$SHULRSHUDWtYLGĘV]DNEDQVSHFLiOLVWHHQGĘWQHPLJpQ\HO$
SRV]WRSHUDWtYV]DNEDQW|UWpQĘNOGpVHNVRUiQDPĦWpW
LGHMHDODWWIHOOpSĘ(0,PLDWWWpYHVGHWHNFLyIRUGXOKDWHOĘ
amelyet a rendszer pitvari vagy kamrai tachycardiaként
aposztrofálhat.
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