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اگر دچار مشكل تنفسي شده  ادا نتاندا      -

اضافه شه ن اا اگر در مچ اا ساق پدا دچدار   

تورم شهاه ن اا غش كرد ، سداا  ن كودود   

شهاه ن اا سرگاجه پاها كرداده، تنادا  ده    

 پزشك خود اطالع  ههاه.

پرسنل فرندگدا  ن   ن جهت اطالع مردم  -

های  زرگ  ااه هااشه كارت ادا   فرنشگا 

تاامي مشخصدات  ااي كه شامل شناسپالک 

دسنگا  مدي  اشده را  دا خدود  ده       ن   ااار

  هارا   داشنه  اشاه.

 

 

 

 

 

  ر : ت  ان   يابان ا        سيد  ب  

  اررا  و ی  ص    يابان   ا   وبی 

 66405705-8 66465355ت  ن:

 66410121 ماب :

www.Madaen.hospital.ir 

موار  احتياا  تتو اي  یاای     پيشگي ی و

 الزم(:

فعالاددت رنتمددر  تاددهگي خددود را  دده   -

تهراج شرنع كناه تا كم كم  ه مازا  قول 

ات عال  رسه.  ان فعالات هدا ن اسدنراتت   

 خود تعادل  رقرار كناه. 

اددوخ خددود را چددك كنادده ن    را  ددر  -

اساس رنشي كده پزشدك شداا شدر  مدي      

 دهه، ثوت كناه. 

دارنهای خود را طود  دسدنور پزشدك     -

 چك كناه. 

قرار گدرفنن در مادهااهای ماناطاسدي    ات  -

نسدا  ماانده مادهااهای ماناطاسدي       قوی ن

خطددو   ( MRIصددوتي تصواریسدسددنگا 

راداددواي اجننددا   فرسددننه  تیوازاددواي ن

 گردد.

هدااي كده در    جدا اتسداس      ات محل -

 ا اتساس تنه شه  ادا  دي ایادي    گاجي 

 ضر ا  مي كناه دنر شواه. 

 

            
 



 

 اان دسنگا  چگواه كار مي كنه؟

جهت پاپ كرد  صحاح خدو ، ضدر ا    

سات ات  اتری هااي جهدت فرسدناد  پادام    

 های الكنراكي  ه قیب اسنفاد  مي كنه. 

ضر ا  سات ات طرا  اك اا دن سام  ه قیب 

مقددهار ااددهكي شدداا منصددل مددي شددود.  

الكنراسانه كه شاا    را تس ااي كناده،  

 ات طرا  سام  ه قیب شاا نارد مي شود. 

 ا پاس ماكر، قیب شاا مثدل سدا   ضدر ا     

ضدر ا   پاها مي كنده. امدرنت   دا نجدود     

 ساتها  سااری ات افراد 

ات تاددهگي طواعددي ن كددامیي  رخددوردار  

 خواهنه  ود. 

 عوارض اتناالي :

  خارج شه  لاه 

  تجا  هوا در فضای  ان راه ها 

  عفوات 

  خوارازی دنر پرد  قیب 

  

 

 

 پيس ميک   يست؟   

اددك نسددایه اددا ضددر ا  سددات، پدداس ماكددر 

الكنرنااكددي اسددت كدده موجددب تحراددك  

 الكنراكي عضیه قیب مي شود.

مدي شدود    اان نسایه معاوال تمااي اسنفاد 

كه ضر ا   قیدب  اادار  هسدنه ات ضدر ا      

اا اخنالل در ساسنم ههااني  طواعي است ن

قیب نجود دارد. ات اادن نسدایه هایندان    

 رای ضر ااهای تنه قیب كه  اعد  نجدود   

عالئددم در  ااددار مددي شددود  دده درمااهددای  

اارسدائي   در ادا  دارناي جوا  ااي دهه ن

  پاشرفنه قیوي اسنفاد  مي شود.

 

 ع پيس ميک  :ا وا
موقدت   پاس ماكر ماكن اسدت دائادي ادا   

 اشدده.ات پدداس ماكددر هددای موقددت  ددرای  

تااات  ااارا  تا نقني كه  هوود اا نه ادا  

تا تمااي كه پداس ماكدر دائدم تهاده شدود      

مددي كنندده . ددرا ی مثددال  عدده ات اسددنفاد  

اافاركنوس ماوكارد سسكنه قیوي (ادا  عدهات   

 جراتي قیب .

 
 

 

 

 مراقوت ات پاس ماكر:
 

 پاشگاری ات عفوات:

  عه ات گذاشنن پاس ماكر ماكن  است 

كانرات اك رنت در  ااارسنا   سنری   ااار 

 عده  درای پاگادری  ده كیانادك       نگردد 

 . ااارا  سرپائي ن درمااگا  مراجعه كنه

 ،النهدا   محل تخم را ات ایر قرمزی ،

درد اا هر گواه ترشح غار عدادی  ررسدي   

 كناه.

    در صورت افدزااش در جده تدرارت 

ستب(  ااه  ه پزشك اطالع دهاه. تااارات 

 ااز گزارش كناه . ظاهری تخم را

  ااارا  دارای پاس ماكر  ااه دن هفنه 

 عه ات جراتي ن سپس در فواصل سه مدا   

مراكزی  نام درمااگاهای پاس  ا مراجعه  ه 

مورد  االاز ن  راامه رازی پاس ماكر  ماكر 

ژاراتور پاس ماكر را ات لحاظ  نقرار گاراه 

 خرا ي قراب الوقوع  اطری  تمااش مدي 

 كننه.

داگری چو  شكسدنن الكندرند هدا     عوامل

ضعف عضیه ناخنالل در عاا   نهی ساسنم 

 پاس ماكر مورد  ررسي قرار مي گارد.

 
 

 


