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Τα τελευταία χρόνια συναντούµε ένα συνεχώς αυξανόµενο αριθµό 

ασθενών µε διαφόρου τύπου βηµατοδοτικές συσκευές, οι οποίοι υπόκεινται σε 

µη καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις. Ως εκ τούτου είναι προφανές ότι για να 

µπορέσει ο αναισθησιολόγος να αντιµετωπίσει µε ασφάλεια τέτοιους ασθενείς 

είναι απαραίτητο να γνωρίζει τους διαφόρους τύπους βηµατοδότη και 

απινιδωτή, τον τρόπο λειτουργίας τους, καθώς και τους πιθανούς κινδύνους και 

επιπλοκές που µπορεί να παρουσιασθούν σε όλη την προεγχειρητική περίοδο. 

Πληροφορίες θα πάρουµε από τον ίδιο τον ασθενή, από τον καρδιολόγο αλλά 

και από την κατασκευαστική εταιρεία. 

Η πρώτη βηµατοδότηση αποδίδεται στον Αυστραλό αναισθησιολόγο 

Mark C. Lidwill λίγο πριν το 1929
1
, ενώ η σύγχρονη εποχή της βηµατοδότησης 

άρχισε το 1961 όταν ο Furman και συν. τοποθέτησαν τον πρώτο διαφλέβιο 

βηµατοδότη
2
. Έκτοτε η χρήση τους έχει γενικευθεί. Στη Μ. Βρετανία 30.000 

συσκευές τοποθετούνται ετησίως µε το συνολικό αριθµό των εν χρήσει 

βηµατοδοτών να υπερβαίνει τις 239.000
3
. Στις ΗΠΑ περισσότεροι από 500.000 

ασθενείς έχουν µόνιµο βηµατοδότη (ή εµφυτεύσιµο απινιδωτή) ενώ 115.000 

νέες συσκευές τοποθετούνται ετησίως. 

 

Ο σύγχρονος βηµατοδότης 

Η βασική τους λειτουργία είναι η µεταφορά ενός βραχείας συχνότητας 

(<1,0 ms), χαµηλής έντασης (<3,0 V) ηλεκτρικού ρεύµατος διαµέσου ενός 

µονωµένου καλωδίου στον καρδιακό µυ σε προγραµµατισµένο ρυθµό, και η 

δυνατότητα ανίχνευσης των φυσικών ηλεκτρικών ερεθσµάτων της καρδιάς. 

Στον Πίνακα 1 φαίνεται η επί τοις % αναλογία των τύπων των βηµα-

τοδοτών που τοποθετούνται σήµερα
4
. 

 

Πίνακας 1 

Βηµατοδοτούµενη 

κοιλότητα 

% των εµφυτευµένων 

συσκευών 

Κόλπος 1 

Κοιλία 43 

Άµφω (A+V) 53 

Αµφικοιλιακός 2 



 σελ.  

 

Τύποι, ενδείξεις, επιπλοκές βηµατοδότησης 

Η βηµατοδότηση µπορεί να είναι µόνιµη ή προσωρινή. Η προσωρινή 

βηµατοδότηση µπορεί να είναι: διαδερµική, διοισοφάγεια, διαφλέβια ή 

επικαρδιακή. Η µόνιµη βηµατοδότηση γίνεται ή µε επικάρδια ηλεκτρόδια ή µε 

διαφλέβια. 

Οι ενδείξεις µόνιµης βηµατοδότησης σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες 

οδηγίες του Αµερικανικού Κολεγίου Καρδιολογίας και την Αµερικανική 

Καρδιολογική Εταιρεία
4
, αφορούν ασθενείς µε: 

1. Τρίτου βαθµού ή συµπτωµατικό δευτέρου βαθµού αποκλεισµό. 

2. Τριδεσµικό αποκλεισµό ή διδεσµικό αποκλεισµό µε παρατεταµένη 

αγωγιµότητα. 

3. Σύνδροµο νοσούντος φλεβοκόµβου. 

4. Συµπτωµατική φλεβοκοµβική βραδυκαρδία. 

5. Σύνδροµο υπερευαίσθητου καρωτιδικού κόλπου. 

6. Ταχυαρρυθµίες ανθεκτικές σε φάρµακα ή απινίδωση. 

7. Υπερτροφική µυοκαρδιοπάθεια αποφρακτικού τύπου. 

8. Συµφορητική καρδιακή ανεπάρκεια. 

9. Κολπική µαρµαρυγή µε σχετική βραδυκαρδία ή νόσο φλεβοκόµβου. 

 

Κωδικοποίηση βηµατοδοτών 

Το 1987 η Εταιρεία Βηµατοδότησης και Ηλεκτροφυσιολογίας Βορείου 

Αµερικής (NASPE) σε συνεργασία µε τη Βρετανική Οµάδα Βηµατοδότησης και 

Ηλεκτροφυσιολογίας (BPEG), δηµοσίευσαν έναν κώδικα πέντε θέσεων 

προσπαθώντας να περιγράψουν τη λειτουργία των εµφυτευµένων βηµατοδοτών 

(NBE code). Το Σεπτέµβριο του 2001 ένας ανανεωµένος κώδικας ανακοινώθηκε 

στο πλαίσιο της προηγµένης τεχνολογίας
2
 (Πίνακας 2). 

 

Πίνακας 2 

NBG (NASPE/BPEG) βηµατοδοτικός κώδικας 

Ι 

Κοιλότητα που 

βηµατοδοτείται 

ΙΙ 

Κοιλότητα που 

ανιχνεύεται 

ΙΙΙ 

Απάντηση 

στην ανίχνευση 

ΙV 

Συχνοτητο- 

προσαρµογή 

V 

Βηµατοδότηση 

πολλαπλών θέσεων 

Ο = ουδέν 

Κ = Κόλπος 

V = Κοιλία 

D = Άµφω 

(A+V) 

Ο = ουδέν 

Κ = Κόλπος 

V = Κοιλία 

D = Άµφω 

(A+V) 

Ο = ουδέν 

T = Πυροδότηση 

Ι = Αναστολή 

D = Άµφω 

(A+V) 

Ο = ουδέν 

R = συχνότητα-

προσαρµογή 

Ο = ουδέν 

Κ = Κόλπος 

V = Κοιλία 

D = Άµφω 

(A+V) 

 

Ο συνηθέστερος τύπος βηµατοδότησης που χρησιµοποιείται σήµερα είναι 

βηµατοδότηση διπλής κοιλότητας. Το 2004 σχεδόν το 95% των νεο-

εµφυτευθέντων βηµατοδοτών προγραµµατίσθηκαν σε έναν από τους τέσσερις 

κάτωθι τύπους: VVI (16,9%), VVIR (24,8%), DDD (27,3%) και DDDR 

(25,4%). 
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Αυτόµατοι εµφυτεύσιµοι απινιδωτές 

Η λειτουργία τους στηρίζεται στην αρχή των «ζωνών ταχυκαρδίας». Κάθε 

ζώνη καθορίζεται από το ατοµικό κλινικό ιστορικό του ασθενούς και την 

ηλεκτροφυσιολογική του µελέτη. Η ταχύτερη ζώνη (ρυθµός >200) είναι γνωστή 

ως «ζώνη κοιλιακής µαρµαρυγής» και αντιµετωπίζεται µε ασύγχρονες υψηλής 

ενέργειας εκφορτίσεις (µέχρι και 30 Joules). Ζώνες µε ρυθµό λιγότερο των 200 

αντιµετωπίζονται µε έναν από τους τέσσερις παρακάτω τρόπους: 

1. Παρατήρηση χωρίς περαιτέρω αντίδραση 

2. Αντιταχυκαρδιακή βηµατοδότηση 

3. Χαµηλής ενέργειας (<5 Joules) σύγχρονη εκφόρτιση 

4. Υψηλής ενέργειας ασύγχρονη εκφόρτιση. 

Επιπλέον όλοι οι ICDs έχουν τη δυνατότητα βηµατοδότησης σε πε-

ριπτώσεις βραδυκαρδίας. Σήµερα οι ενδείξεις τοποθέτησης ICD έχουν αυξηθεί, 

όπως φαίνεται στον κάτωθι Πίνακα 3. 

 

Πίνακας 3 

Ενδείξεις τοποθέτησης ICD
5 

• Επαναλαµβανόµενα επεισόδια κοιλιακής ταχυκαρδίας/ 

µαρµαρυγής που δεν αντιµετωπίζονται µε φαρµακευτική 

αγωγή η χειρουργική επέµβαση. 

• Σύνδροµο Brugada (αποκλεισµός δεξιού σκέλους και 

ανύψωση του S-T στις V1-V3). 

• Αρρυθµιογενής δυσπλασία δ. κοιλίας. 

• Σύνδροµο ευρέως Q-T. 

 

Κωδικοποίηση αυτόµατων εµφυτεύσιµων απινιδωτών 

Αντίστοιχα µε τον κώδικα πέντε θέσεων των βηµατοδοτών σύµφωνα µε 

τις NASPE/BPEG, το 1993 θεσπίσθηκε ένας κώδικας τεσσάρων θέσεων για 

τους εµφυτεύσιµους απινιδωτές (Πίνακας 4). 

 

Πίνακας 4 

Κώδικας εµφυτεύσιµων απινιδωτών (NASPE/BPEG) 

Ι 

Κοιλότητα που 

εκφορτίζεται 

ΙΙ 

Κοιλότητα που 

βηµατοδοτείται 

αντιταχυκαρδιακά 

ΙΙΙ 

Αντιταχυκαρδιακή 

ανίχνευση 

ΙV 

Κοιλότητα 

βηµατοδότησης 

Ο = ουδέν 

Κ = Κόλπος 

V = Κοιλία 

D = Άµφω 

Ο = ουδέν 

Κ = Κόλπος 

V = Κοιλία 

D = Άµφω 

Ε = Ηλεκτροκαρ-

διογραφική 

Η = Αιµοδυναµική 

Ο = ουδέν 

Κ = Κόλπος 

V = Κοιλία 

D = Άµφω 
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Η θέση Ι δηλώνει την κοιλότητα εκφόρτισης, η θέση ΙΙ την κοιλότητα 

όπου γίνεται η αντιταχυκαρδιακή βηµατοδότηση, η θέση ΙΙΙ δείχνει τη µέθοδο 

ανίχνευσης (ηλεκτροκαρδιογραφική ή αιµοδυναµική), και η θέση IV δηλώνει 

την κοιλότητα που δέχεται την αντιβραδυκαρδιακή βηµατοδότηση. 

 

Προεγχειρητική εκτίµηση ασθενή µε βηµατοδότη ή εµφυτευµένο απινιδωτή 

1. Εκτίµηση του ασθενή, καθώς πρόκειται συνήθως για 

ηλικιωµένους ασθενείς µε µεγάλο ποσοστό συνυπαρχόντων 

νοσηµάτων. Καθορισµός του υποκειµένου νοσήµατος που 

κατέστησε απαραίτητη την εµφύτευση της συσκευής. Η 

τυχόν λαµβανόµενη φαρµακευτική αγωγή για τις παθήσεις 

αυτές θα πρέπει να συνεχίζεται προεγχειρητικά όπως και σε 

όλους τους ασθενείς. Απόδειξη ότι ο ασθενής έχει βη-

µατοδότη ή απινιδωτή και λήψη πληροφοριών σχετικά µε τη 

θέση της συσκευής από τη φυσική εξέταση και την απλή 

ακτινογραφία θώρακος. Το ηλεκτροκαρδιογράφηµα 12 

απαγωγών µπορεί να αποδείξει τον τύπο του βηµατοδότη 

και την εξάρτηση του ασθενή από αυτόν. Τέλος, πρέπει 

απαραίτητα να ελέγχουµε τα επίπεδα Καλίου 

προεγχειρητικά, διότι η υποκαλιαιµία µπορεί να οδηγήσει σε 

απώλεια βηµατοδότησης. 

2. Καθορισµός του τύπου της συσκευής, αναζητώντας 

πληροφορίες από το ιστορικό του αρρώστου, από την 

ακτινογραφία θώρακος, και από την «κάρτα» της συσκευής 

που τυχόν έχει ο ασθενής. Απαραίτητη θεωρείται η 

επικοινωνία µε καρδιολόγο, καθώς και µε την κα-

τασκευαστική εταιρεία. 

3. Καθορισµός της εξάρτησης του καρδιακού ρυθµού από τη 

λειτουργία της συσκευής γίνεται: 

� από το ιστορικό του αρρώστου 

� µε ταυτόχρονη ηλεκτροκαρδιογραφική καταγραφή και ψηλάφηση του 

σφυγµού (εάν ο ρυθµός είναι πλήρως βηµατοδοτούµενος, τότε εάν ο 

βηµατοδότης λειτουργεί σωστά, κάθε ώση θα πρέπει να συνοδεύεται 

από ψηλαφητό ρυθµό στην περιφέρεια). 

4. Έλεγχος της σωστής λειτουργίας της συσκευής. Θεωρείται επιβεβληµένη 

η επικοινωνία µε καρδιολόγο, καθώς και µε την κατασκευαστική 

εταιρεία. 

 

Προεγχειρητική προετοιµασία ασθενή µε βηµατοδότη ή εµφυτευµένο 

απινιδωτή 

Η προεγχειρητική προετοιµασία έχει σκοπό την ασφάλεια του ασθενή και 

τη σωστή λειτουργία της συσκευής σε όλη τη διάρκεια της περιεγχειρητικής 

περιόδου και περιλαµβάνει: 

• Καθορισµό των πιθανών αιτίων που είναι δυνατόν να προκαλέσουν 

ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές (ΕΜΙ) κατά τη διάρκεια της 

προγραµµατισµένης χειρουργικής επέµβασης και προγραµµατισµό των 

µέτρων που θα πρέπει να ληφθούν για την αποφυγή τέτοιων προβληµάτων. 

• Καθορισµό ενδείξεων επαναπρογραµµατισµού της συσκευής. Ο επα-

ναπρογραµµατισµός του βηµατοδότη είναι ο ασφαλέστερος τρόπος 
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αποφυγής διεγχειρητικών προβληµάτων. Απαραίτητη θεωρείται η έγκαιρη 

επικοινωνία µε την κατασκευαστική εταιρεία. 

• Εξασφάλιση ύπαρξης διαθέσιµου προσωρινού βηµατοδότη, καθώς και 

συσκευής απινιδωτή κατά τη διάρκεια της περιεγχειρητικής περιόδου, και 

• Εκτίµηση των πιθανών επιπτώσεων της αναισθησιολογικής τεχνικής στη 

λειτουργία της συσκευής. 

 

∆ιεγχειρητική αντιµετώπιση ασθενή µε βηµατοδότη ή µε εµφυτευµένο 

απινιδωτή 

Monitoring 

Το είδος του monitoring καθορίζεται κυρίως από τη βαρύτητα της 

γενικής κατάστασης του ασθενή και από το είδος και τη βαρύτητα της 

χειρουργικής επέµβασης. Πρέπει οπωσδήποτε να εξασφαλίζεται: 

1. Συνεχής καταγραφή και παρακολούθηση του ΗΚΓ. 

2. Συνεχής καταγραφή και παρακολούθηση του περιφερικού σφυγµικού 

κύµατος. 

3. Ετοιµότητα για επείγουσα διαφλέβιο βηµατοδότηση. 

4. Επιλογή καθετήρα Swan-Ganz που φέρει ηλεκτρόδιο προσωρινής 

βηµατοδότησης στους ασθενείς µε πρόσφατη τοποθέτηση του βηµα-

τοδότη/απινιδωτή (4-6 εβδοµάδες). 

5. ∆ιατήρηση αιµοδυναµικής σταθερότητας, αποφυγή εµφάνισης υποθερµίας, 

ρίγους, αποφυγή απότοµων µεταβολών της οξεοβασικής και 

ηλεκτρολυτικής ισορροπίας. 

6. Απενεργοποίηση του monitoring της αναπνευστικής συχνότητας µε τη 

µέθοδο της ανίχνευσης της διαθωρακικής αντίστασης (transthoracic 

impedance) παρουσία ρυθµο-εξαρτώµενου βηµατοδότη. 

7. Τοποθέτηση καλώς λειτουργούντος εξωτερικού απινιδωτή. 

8. Παρουσία καρδιολόγου ή/και εξειδικευµένου τεχνικού καθ’όλη τη 

διάρκεια της επέµβασης όταν είναι επιβεβληµένος ο διεγχειρητικός 

επαναπρογραµµατισµός του, η µετατροπή του σε ασύγχρονο ή όταν ο 

βηµατοδότης είναι ρυθµο-εξαρτώµενος. 

9. Απενεργοποίηση ή επαναπρογραµµατισµός του απινιδωτή σε απλή 

παρακολούθηση του ρυθµού (monitor only) πριν την εισαγωγή στην 

αναισθησία στις περιπτώσεις που προβλέπονται ισχυρές ηλεκτρο-

µαγνητικές παρεµβολές ή όταν πρόκειται να πραγµατοποιηθούν 

χειρουργικοί χειρισµοί πολύ κοντά στη θέση που είναι τοποθετηµένη η 

συσκευή. Η παρουσία καρδιολόγου και εξειδικευµένου τεχνικού καθ’όλη 

τη διάρκεια της επέµβασης κρίνεται αναγκαία.
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Αναισθησιολογική Τεχνική 

1. Το είδος της αναισθησιολογικής τεχνικής καθορίζεται κατά κύριο λόγο 

από τη γενική κατάσταση του ασθενούς και το είδος της χειρουργικής 

επέµβασης. 

2. Η χορήγηση ετοµιδάτης και σουκκυνιλοχολίνης θα πρέπει να πραγ-

µατοποιείται µε προσοχή. 

3. Όπου είναι εφικτό θα πρέπει να προηγείται χορήγηση υποκλινικών 

δόσεων µη αποπολωτικού µυοχαλαρωτικού (προκουραρισµός). 

4. Αποφυγή εµφάνισης ρίγους και τοξικών φαινοµένων κατά την εφαρµογή 

περιοχικής αναισθησίας. 

Ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές 

Η παρουσία ισχυρών ηλεκτροµαγνητικών παρεµβολών στο περιβάλλον 

του χειρουργείου µπορεί να οδηγήσει σε αναστολή της λειτουργίας του 

βηµατοδότη/απινιδωτή, σε άσκοπη απινίδωση και σε θερµική βλάβη του 

µυοκαρδίου. Απαραίτητα µέτρα για τον περιορισµό της εµφάνισης των ανωτέρω 

φαινοµένων αποτελούν: 

∆ιαθερµία 

1. Αποφυγή της µονοπολικής διαθερµίας. Όταν η χρήση της κρίνεται 

απαραίτητη: 

α) Τοποθέτηση της γείωσης όσο πιο µακριά είναι εφικτό από την πηγή 

ενέργειας και τα ηλεκτρόδια (>15cm). 

β) Αποφυγή της διέλευσης του ηλεκτρικού ρεύµατος της διαθερµίας 

διαµέσου ή πλησίον της πηγής ενέργειας και των ηλεκτροδίων. 

γ) Αποφυγή της επαφής του ηλεκτρικού πεδίου της διαθερµίας µε την 

πηγή ενέργειας και τα ηλεκτρόδια συµπεριλαµβανοµένων των απλών 

κινήσεων της διαθερµίας πάνω από το σηµείο που βρίσκεται ο 

βηµατοδότης/απινιδωτής. 

δ) Χρήση της διαθερµίας το µικρότερο δυνατό χρονικό διάστηµα µε τη 

µικρότερη δυνατή ένταση. 

2. Χρήση εναλλακτικών µεθόδων αιµόστασης (διπολική διαθερµία, νυστέρι 

υπερήχων). 

3. Προεγχειρητικός σχεδιασµός για το καταλληλότερο είδος αιµόστασης 

που θα πρέπει να εφαρµοστεί µε το χειρουργό, τον καρδιολόγο και τον 

εξειδικευµένο τεχνικό. 

4. Έγκαιρη ενηµέρωση της χειρουργικής οµάδας κατά την εµφάνιση 

παρεµβολών. 

5. Η χρησιµοποίηση µαγνήτη (µετατροπή του βηµατοδότη σε ασύγχρονο, 

απενεργοποίηση της αντιταχυκαρδιακής λειτουργίας του απινιδωτή) θα 

πρέπει να πραγµατοποιείται µόνο όταν υποδεικνύεται από τον 

εξειδικευµένο τεχνικό της κατασκευάστριας εταιρείας και όταν είναι 

γνωστά τα αποτελέσµατα που επιφέρουν οι επιδράσεις του στη συσκευή. 

6. Η απενεργοποίηση/επαναπρογραµµατισµός του απινιδωτή και ο 

επαναπρογραµµατισµός του βηµατοδότη όταν οι συνθήκες το επιβάλλουν 

εξασφαλίζοντας παράλληλα, συνεχή παρουσία καρδιολόγου και 

εξειδικευµένου τεχνικού κατά τη διάρκεια της διεγχειρητικής περιόδου. 

Κατάλυση µε ρεύµα ραδιοσυχνότητας (radiofrequency ablation) 



 σελ.  

 

1. Αποφυγή άµεσης επαφής του ηλεκτροδίου ραδιοσυχνότητας µε την πηγή 

ενέργειας και τα ηλεκτρόδια του βηµατοδότη/απινιδωτή (>5 cm). 

2. Εξασφάλιση της διέλευσης του ρεύµατος όσο πιο µακριά είναι εφικτό 

από την πηγή ενέργειας και τα ηλεκτρόδια. 

3. Προεγχειρητικός σχεδιασµός µε τον καρδιολόγο, τον εξειδικευµένο 

τεχνικό και το χειρουργό. 

4. Καλή συνεργασία και έγκαιρη ενηµέρωση της χειρουργικής οµάδας. 

5. Απενεργοποίηση/επαναπρογραµµατισµός του απινιδωτή, όταν κρίνεται 

απαραίτητο και παρουσία του εξειδικευµένου τεχνικού διεγχειρητικά. 

Λιθοτριψία 

1. Αποφυγή εστίασης της δέσµης των υπερήχων πλησίον της συσκευής. 

2. Η συσκευή λιθοτριψίας θα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση >15 cm από 

το βηµατοδότη/απινιδωτή. 

3. Προεγχειρητική απενεργοποίηση της κολπικής βηµατοδότης, της κολ-

ποκοιλιακής βηµατοδότησης και των ρυθµο-εξαρτώµενων βηµατοδοτών. 

4. Απενεργοποίηση/επαναπρογραµµατισµός του απινιδωτή όταν κρίνεται 

απαραίτητο και παρουσία του εξειδικευµένου τεχνικού διεγχειρητικά. 

5. Προεγχειρητικός σχεδιασµός µε τον καρδιολόγο, τον εξειδικευµένο 

τεχνικό, το χειρουργό και τον τεχνικό του µηχανήµατος της λιθοτριψίας. 

Μαγνητική Τοµογραφία 

1. Η διενέργεια µαγνητικής τοµογραφίας σε ασθενείς µε βηµατοδότη/ 

απινιδωτή αποτελεί αντένδειξη. 

2. Όταν κρίνεται απολύτως απαραίτητη θα πρέπει να προηγείται προσεκτικός 

σχεδιασµός µε τον καρδιολόγο, τον ακτινολόγο, τον εξειδικευµένο 

τεχνικό και τον ειδικό που θέτει την ένδειξη. 

Προηγηθείσα ακτινοθεραπεία 

Η ιονίζουσα ακτινοβολία µπορεί να προκαλέσει βλάβη στα κυκλώµατα 

του βηµατοδότη/απινιδωτή και για το λόγο αυτό συχνά κρίνεται αναγκαία η 

επανατοποθέτηση της συσκευής σε σηµείο εκτός του πεδίου της ακτινοβολίας 

πριν την έναρξη της θεραπείας. 

1. Στους ασθενείς που έχουν πρόσφατα υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία θα 

πρέπει οπωσδήποτε να ελέγχεται η καλή λειτουργία της συσκευής και η 

ακριβής θέση τοποθέτησής της. 

2. Σχεδιασµός µε τον καρδιολόγο, και τον εξειδικευµένο τεχνικό. 

Ηλεκτροσπασµοθεραπεία 

1. Προσεκτικός σχεδιασµός µε τον ειδικό που θέτει την ένδειξη, τον 

καρδιολόγο και τον εξειδικευµένο τεχνικό. 

2. Απενεργοποίηση του βηµατοδότη/απινιδωτή στη διάρκεια της θεραπείας. 

3. Προσωρινή βηµατοδότηση στους βηµατοδοτο-εξαρτώµενους ασθενείς. 

4. Ετοιµότητα για την αντιµετώπιση κοιλιακής αρρυθµίας. 

 

Εφαρµογή εξωτερικής απινίδωσης ή ανάταξης του καρδιακού ρυθµού 

Μείωση του ηλεκτρικού ρεύµατος που διέρχεται από την πηγή ενέργειας 

και τα ηλεκτρόδια της συσκευής: 



 σελ.  

 

1. Τοποθέτηση των κεφαλών απινίδωσης ή ανάταξης όσο πιο µακριά είναι 

εφικτό από την πηγή ενέργειας (>10 cm). 

2. Τοποθέτηση των κεφαλών κάθετα στη γραµµή που σχηµατίζεται από την 

πηγή ενέργειας και το ηλεκτρόδιο. 

3. Η πρόσθιο-οπίσθια τοποθέτηση των κεφαλών απινίδωσης/ανάταξης πρέπει 

να υιοθετείται όταν οι διεγχειρητικές συνθήκες το επιτρέπουν. 

4. Επαλήθευση της καλής λειτουργίας του βηµατοδότη µετά το τέλος της 

διαδικασίας. 

 

Επείγουσες καταστάσεις 

1. Στα επείγοντα περιστατικά θα πρέπει να ακολουθείται κατά το δυνατόν η 

ανωτέρω διαδικασία και να υπάρχει επικοινωνία µε τον καρδιολόγο και τον 

εξειδικευµένο τεχνικό. 

2. Η χρησιµοποίηση µαγνήτη θα πρέπει να πραγµατοποιείται µόνο όταν είναι 

γνωστά τα αποτελέσµατα των επιδράσεών του στη συσκευή. 
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