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Wprowadzenie 
Lekarz zalecił ci wszczepienie kardiowertera-defibrylatora (ICD) firmy BIOTRONIK®. Możliwe, 
że masz już ten zabieg za sobą. 

Niniejsza broszura, podobnie jak urządzenie ICD, ma na celu polepszenie jakości twojego 
życia i pokazanie ci nowych możliwości. Wyjaśniamy, jak działa ICD oraz przedstawiamy kilka 
niezbędnych środków ostrożności, dzięki którym twoje życie uzyska na długo nowy wymiar. 

Proszę podzielić się informacjami zawartymi w tej broszurze z rodziną i przyjaciółmi, aby 
mogli zrozumieć nową sytuację i pomóc ci w przystosowaniu się do życia 
z kardiowerterem-defibrylatorem ICD. 
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Informacje zawarte w tej broszurze nie mają na celu zastąpienia regularnego kontaktu z 
lekarzem, którego zaleceń należy zawsze przestrzegać. Na końcu broszury znajduje się 
pusta strona, na której można zapisać wszelkie wątpliwości i pytania, które pojawią się w 
okresie pomiędzy kolejnymi wizytami. 

ICD monitoruje rytm pracy serca i w razie potrzeby dostarcza impulsów elektrycznych. 
Dlatego też podstawowym i - miejmy nadzieję - najczęstszym zadaniem ICD jest 
zapewnienie, że serce nie bije zbyt szybko lub zbyt wolno. Nie musisz przesadnie na siebie 
uważać, a prowadząc aktywny tryb życia nabierzesz znowu siły i energii. 

ICD rozpoznaje za wolne lub nieregularne bicie serca i, w większości przypadków, jest w 
stanie zapobiec najgorszym możliwym incydentom generując słaby, przez większość 
pacjentów nieodczuwalny, impuls elektryczny. 
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Najważniejszym i na szczęście najrzadziej realizowanym zadaniem ICD jest wczesne 
rozpoznanie i, za pomocą silnych impulsów elektrycznych, przerwanie przyspieszonej 
czynności serca oraz migotania komór, epizodów zagrażających życiu; co lekarze określają 
jako tachyarytmie. 

Ważną zaletą ICD jest fakt, że generowane przez niego impulsy, nawet te najsilniejsze, są o 
wiele słabsze od impulsów stosowanych przez lekarza podczas defibrylacji zewnętrznej. 

Osobny rozdział broszury poświęcono kwestii pozytywnego nastawienia pacjenta do ICD. 
Obecnie w twoim życiu zachodzą istotne zmiany. Z doświadczenia ponad stu tysięcy osób na 
całym świecie możemy cię zapewnić, z dużym prawdopodobieństwem, że będą to zmiany na 
lepsze. 
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Nauczysz się jak żyć z urządzeniem o bardzo zaawansowanej technologii. Początkowy 
sceptycyzm i lęk ustąpią miejsca poczuciu bezpieczeństwa, zaufasz, że ICD zawsze zastosuje 
właściwe impulsy w sytuacjach krytycznych, a może nawet zagrażających życiu. Z tą wiedzą 
będziesz mógł optymistycznie spojrzeć w przyszłość. 
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Powitanie 
 

Drogi Czytelniku, Droga Czytelniczko, 

jeśli czytasz tę broszurę, prawdopodobnie należysz do kręgu osób, którym ze względów 
medycznych zalecono wszczepienie defibrylatora. 

Otrzymujesz urządzenie o skomplikowanej technologii, która może wzbudzać niepewność, a 
nawet lęk. Być może ze względu na chorobę serca, zawał serca lub powtarzające się, 
zagrażające życiu, zaburzenia rytmu serca twoje codzienne życie w ostatnich latach wiązało 
się z wieloma ograniczeniami. 

Przeszedłeś wiele badań lekarskich i najprawdopodobniej musisz przyjmować leki, ale bez 
dodatkowych terapii zagrożenie dla twojego życia nadal istnieje. 

Musiałeś zrezygnować z wielu ulubionych zajęć. Sam znalazłem się w podobnej sytuacji 
dziewięć lat temu. 

  



 
 

11 

 

 

Decyzja o wszczepieniu defibrylatora daje ci niepowtarzalną szansę powrotu w stosunkowo 
krótkim czasie do w pełni aktywnego życia. 

Niniejsza broszura zawiera wyczerpujące informacje na temat najnowszych osiągnięć 
terapeutycznych z zastosowaniem ICD. Obecnie terapia ta należy do najbardziej 
niezawodnych metod leczenia chorób serca. 

Wymień się doświadczeniem z innymi pacjentami (np. członkami grupy wsparcia), 
porozmawiaj z lekarzem o możliwych trudnościach z przyzwyczajeniem się do życia z ICD, 
dyskutuj z członkami rodziny i przyjaciółmi o nowej sytuacji życiowej i medycznej. 

Przekonasz się, że twój niepokój i lęk będzie się stopniowo zmniejszał wraz ze stałym 
wzrostem jakości życia. Po pewnym czasie się przyzwyczaisz i nabierzesz zaufania, 
że wszczepione urządzenie zawsze będzie służyć Ci pomocą w nagłych 
przypadkach. 
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ICD pozwoli ci prowadzić aktywny tryb życia i podejmować wyzwania jeszcze 
większe niż kiedyś. 

Życzę ci wszystkiego najlepszego na nowym etapie życia. 

Dieter Wetzel, Münster 
Prezes Herz in Takt Defi-Liga e.V. 
Grupa wsparcia dla pacjentów z defibrylatorem 
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Serce i jego naturalny rytm 
Serce jest jamistym mięśniem wielkości pięści, który pompuje krew przez ciało z prędkością 
około pięciu litrów na minutę. Aby osiągnąć tę wydajność serce zdrowego człowieka uderza 
od 60 do 140 razy na minutę, w zależności od tego, czy wykonuje on ciężką pracę, czy 
odpoczywa. Ludzkie serce wykonuje średnio 100 000 uderzeń w ciągu doby (około 40 
milionów w roku i prawie 3 miliardy w ciągu całego życia). Jeśli chodzi o budowę serce dzieli 
się na dwie części: lewe i prawe. Każda połowa składa się z przedsionka i komory. 

Prawa część serca tłoczy „zużytą” nieutlenowaną krew, o ciemnoczerwonym kolorze do płuc, 
gdzie jest ona wzbogacana tlenem, a następnie przepływa z powrotem do lewej części serca. 
Lewa część serca pompuje „niezużytą”, jasnoczerwoną krew do głównej tętnicy, zaopatrując 
w ten sposób cały organizm w tlen. 
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Prawa komora 
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Bicie serca jest wywoływane rytmicznym skurczem przedsionków i komór. Każde włókno 
mięśniowe serca ma wystarczająco dużo siły, aby się kurczyć. Włókna mięśniowe są 
zbudowane z komórek, z których każda ma własny ładunek elektryczny. Ładunek ulega 
polaryzacji tj. zostaje „uporządkowany” przez impulsy elektryczne, u zdrowego człowieka 
generowane w splocie nerwowym zwany węzłem zatokowo-przedsionkowym. 

Te niewielkie impulsy elektryczne płynące z węzła zatokowo-przedsionkowego powodują 
skurcz i rozkurcz - bicie serca - i regulują sekwencję poszczególnych faz. Powstające w węźle 
zatokowo-przedsionkowym impulsy przewodzone są przez tkankę mięśnia sercowego. 
Tkanka ta tworzy układ bodźcotwórczo-przewodzący serca. 
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Gdy układ przewodzący serca jest zdrowy, wszystkie impulsy docierają nawet 
do najdalej położonych komórek mięśnia sercowego. Jest to konieczne, aby uzyskać 
rytmiczny skurcz i rozkurcz wszystkich włókien mięśniowych. 
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Pacjent poddany wysiłkowemu badaniu EKG  

 
Na zapisie EKG rejestrowana jest zarówno częstotliwość akcji serca, czyli liczba jego uderzeń 
na minutę, jak i sekwencja skurczów mięśni podczas każdego pojedynczego uderzenia. 
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Analiza indywidualnego rytmu serca dostarcza lekarzowi ważnych wskaźników dotyczących 
stanu pacjenta. 

  

EKG 

Załamek P = skurcz przedsionków 

Zespół QRS = skurcz komorowy 

Załamek T = repolaryzacja 

  

Załamek P Załamek T Zespół QRS 
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Zaburzenia naturalnego rytmu serca 
Serce może pracować za wolno za szybko, regularnie lub nieregularnie. Możliwe zaburzenia 
i ich kombinacje opisano poniżej. 

Gdy serce bije za wolno: bradykardia 

Bradykardia, czyli chronicznie spowolniona czynność serca, to pierwsze zaburzenie rytmu 
serca, które z powodzeniem leczono metodą elektrostymulacji. Doprowadziło to do 
skonstruowania i rozwoju stymulatorów serca. Istnieją jednak inne złożone obrazy chorób 
u pacjentów ze zwolnionym rytmem serca, u których mogą jednocześnie wystąpić epizody 
gwałtownej tachyarytmii (trzepotania lub migotania komór). 

  



 
 

21 

 

 

 

  

Gdy serce bije za szybko: tachykardia 

Lekarze opisują zbyt przyśpieszony rytm serca jako tachykardię (ogólnie) i tachyarytmię. 
Oba słowa pochodzą z języka greckiego. „Tachys” oznacza „szybko”, „cardia” to „serce”, a 
„arrhythmia” oznacza „rytm nieregularny”. 
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Przyczyny tachyarytmii 

Tachyarytmia może występować u osób z wadą serca, po zawale, ze zwężeniem tętnic 
wieńcowych lub cierpiących na inne choroby serca. 

Częstą przyczyną przyspieszenia akcji serca (trzepotania lub migotania komór) jest 
dodatkowy skurcz zwany ekstrasystolią. Ekstrasystolia to dodatkowe uderzenie serca, 
poza normalnym rytmem, masz uczucie, że serce łomocze, potyka się. Dodatkowy skurcz 
nie jest wywołany przez impuls pochodzący z węzła zatokowo-przedsionkowego, lecz 
powstaje w wyniku samoczynnego niesystematycznego skurczu włókien mięśniowych. 
Innymi słowy, w poszczególnych komórkach następuje przepływ ładunku elektrycznego 
w nieuporządkowany sposób. 
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U zdrowego człowieka ekstrasystolia nie stanowi problemu. Jednakże u osób z wadami 
serca impuls generowany w węźle zatokowo-przedsionkowym nie jest w stanie 
„przywrócić porządku”. 

Odstęp czasu między wyzwoleniem impulsu a uderzeniem serca jest wówczas za krótki, aby 
umożliwić prawidłowy skurcz i rozkurcz. 
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Przyśpieszona czynność serca 

W medycynie przyśpieszona akcja serca określana jest jako tachykardia. To znaczy, że 
serce najczęściej uderza nadal regularnie, ale o wiele za szybko. Powoduje to zawroty 
głowy i ogólne złe samopoczucie. 

 

160 

 
 

 Serce bijące 160 razy na minutę 
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Trzepotanie komór 

Sytuacja jest szczególnie niebezpieczna, gdy tętno przekracza 250 uderzeń na minutę. To 
zaburzenie nosi nazwę trzepotania komór. Gdy wystąpi, komory serca kurczą się tak 
szybko, że nie pozostaje wiele czasu na napełnienie ich krwią. W konsekwencji serce tłoczy 
jedynie niewielką ilość krwi do układu sercowo-naczyniowego, co powoduje, że pacjent 
zaczyna tracić przytomność. 

 

 

250 

 
 

Serce bijące 250 razy na minutę 
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Migotanie komór 

Tętno, które przekracza 300 uderzeń na minutę stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia. 
Ta sytuacja jest określana jako migotanie komór. Gdy ten stan wystąpi, mięsień sercowy 
jedynie „migota” (bardzo szybko się kurczy), a krew praktycznie nie dopływa do układu 
sercowo-naczyniowego. Pacjent wówczas traci przytomność, ponieważ krew nie dochodzi 
do mózgu. W konsekwencji może dojść do poważnego uszkodzenia mózgu i innych 
organów, a nawet do śmierci. 

 

 

300 

 
  

Serce bijące 300 razy na minutę 
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ICD - impulsy elektryczne ratujące życie 
Dzięki postępowi w technice medycznej wszczepienie ICD należy obecnie do rutynowych 
zabiegów. Skrót ICD (Implantable Cardioverter-Defibrillator) oznacza wszczepialny 
kardiowerter-defibrylator. Nie ma potrzeby zapamiętywania tej specjalistycznej terminologii, 
gdyż każdy lekarz zna ten skrót. 

Poniższy rozdział wyjaśnia, w jaki sposób może ci pomóc ICD. Poszczególne elementy 
urządzenia opisano w dalszej części niniejszej broszury, w rozdziale dotyczącym 
wszczepienia. 

Wszczepialne kardiowertery-defibrylatory pojawiły się w 1980 roku, znacznie poszerzając 
możliwości leczenia osób cierpiących na tachyarytmię. Wcześniej lekarz aby zapobiec 
wystąpieniu tachyarytmii musiał ograniczyć się do podawania odpowiednich leków. Jednak 
nie wszyscy pacjenci dobrze reagują na leki. Również nie u wszystkich pacjentów można było 
zastosować metodę ablacji przezskórnej, polegającą na usuwaniu tkanek z określonych 
obszarów komory serca. 
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Od zewnętrznych elektrowstrząsów do impulsu na miarę potrzeb 

Leczenie elektrowstrząsami stanowi najskuteczniejszy sposób na przeciwdziałanie 
zaburzeniom rytmu serca. Do pobudzenia na przykład zbyt wolno bijącego serca wystarczą 
nawet słabe impulsy wyzwalane regularnie przez stymulator serca. 

Jednak przed wynalezieniem ICD tachykardia, taka jak migotanie komór, mogła zostać 
przerwana jedynie przez lekarza stosującego silny zewnętrzny wstrząs elektryczny 
lub doraźnie podane leki. Ze względu na nieprzewidywalny charakter tego rodzaju zaburzeń, 
często jedynie ratownik medyczny czy lekarz pogotowia mógł w ostatniej sekundzie podać 
ratujący życie impuls za pomocą przenośnego defibrylatora, o ile do jego przyjazdu krążenie 
podtrzymywane było u pacjenta przez masaż serca. 
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Wizja lekarza przykładającego do klatki piersiowej dwie duże metalowe elektrody 
i wywołującego wstrząs elektryczny wywołuje u większości osób strach. Jeszcze większy lęk 
budzi myśl, że lekarz pogotowia czy ratownik mógłby nie przybyć na czas. 

Aby ICD mógł w odpowiednim momencie zastosować impulsy ratujące życie musi być w 
stanie rozpoznać zagrażające życiu tętno i reagować odpowiednimi impulsami elektrycznymi. 
Te funkcjonalne możliwości zostały połączone z kilkoma innymi funkcjami terapeutycznymi 
wewnątrz malutkiego implantu przy pomocy najnowocześniejszej mikroelektroniki. 

ICD rozpoznaje zagrażające życiu zaburzenia rytmu serca i reaguje na nie w odpowiednim 
czasie generując ratujące impulsy elektryczne. Te, jak i inne funkcje terapeutyczne, dzięki 
najnowszej mikroelektronice zintegrowano w jednym małym urządzeniu. 

ICD oprócz natychmiastowej dostępności, w porównaniu z zewnętrznym wstrząsem, ma 
jeszcze inną istotną zaletę – dostarcza energię bezpośrednio do odpowiedniego miejsca w 
sercu, dokładnie tam, gdzie jest potrzebna, a wyzwalana przez niego energia, nawet w 
najgorszym wypadku, stanowi zaledwie jedną dziesiątą energii generowanej przez 
zewnętrzny defibrylator.  
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ICD: zapewnienie odpowiedniej stymulacji w każdej sytuacji 

Głównym zadaniem ICD jest oczywiście ratowanie życia, jeśli kiedykolwiek stanie się to 
konieczne. ICD jest przeznaczony do szybkiego przerwania trzepotania lub migotania komór 
przez zastosowanie impulsów defibrylacyjnych, co pozwala uratować pacjenta w nagłych 
wypadkach. Nie ma jednak powodów do obaw, że ICD będzie reagował na każde zaburzenie 
naturalnego rytmu serca wstrząsem elektrycznym. Wręcz przeciwnie – słabe, nieodczuwalne 
impulsy lub regularna stymulacja często zapobiegają migotaniu komór. 

Lekarz zaprogramuje ICD zgodnie z indywidualnymi potrzebami pacjenta. 
Ta programowalność umożliwia lekarzowi ustawienie urządzenia tak, aby jak najlepiej 
odpowiadało wymaganiom osoby prowadzącej aktywny tryb życia. 
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ICD przechowuje wszystkie informacje związane z działaniami terapeutycznymi wraz 
z danymi dotyczącymi zdarzeń poprzedzających i następujących po każdym epizodzie. 
Informacje te odczytuje i ocenia lekarz podczas okresowych badań kontrolnych. Przyjrzyjmy 
się szczegółowo poszczególnym poziomom terapii zapewnianej przez ICD: 

Stymulacja zapobiegająca tachykardii i bradykardii 

Trzepotanie lub migotanie komór są często poprzedzone przyspieszoną pracą serca. W tym 
przypadku ICD generuje słabe, szybko występujące impulsy elektryczne (stymulacja 
zapobiegająca tachykardii). Te impulsy w wielu przypadkach (60-80%) spowalniają akcję 
serca zanim dojdzie do trzepotania lub migotania komór. 

ICD stymuluje również serce, jeśli bije ono zbyt wolno (stymulacja zapobiegająca 
bradykardii). Ten rodzaj stymulacji jest stosowany przez stymulator serca. 
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Z myślą o pacjentach wymagających również symulacji przedsionka, a nie tylko komory serca, 
dostępny jest specjalny model ICD, który łączy w sobie funkcje kardiowertera-defibrylatora 
z funkcjami stymulatora dwujamowego. 
  

Elektroda Elektroda 

ICD 

Wyzwolenie impulsu 
elektrycznego między elektrodą a 
obudową ICD 

Wyczuwanie rytmu serca i 
stymulacja 
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Kardiowersja 

Kardiowersja jest szczególną formą defibrylacji służącej przywróceniu prawidłowego rytmu 
serca. Jeżeli pomimo stymulacji przeciwdziałającej tachykardii, utrzymuje się przyspieszony 
rytm serca lub wystąpi trzepotanie komór, wówczas stosuje się kolejny poziom terapii. 
Kardiowersja elektryczna (zmiana rytmu serca) polega na przywróceniu prawidłowego rytmu 
serca za pomocą słabego impulsu defibrylacyjnego, odpowiednio zsynchronizowanego ze 
skurczem komór. 

Defibrylacja 

Jeśli wystąpi migotanie1 komór lub jeśli wcześniejsze próby nie przyniosą pożądanego efektu 
w określonym czasie, ICD generuje silniejszy impuls defibrylacyjny, który zazwyczaj przerywa 
tachyarytmię. Energia wymagana dla tego silnego impulsu jest dostępna w mniej niż dziesięć 
sekund po wystąpieniu migotania komór. Przed wyzwoleniem kolejnych silnych impulsów 
defibrylacyjnych ICD zawsze sprawdza rytm serca, kontroluje, czy tachyarytmia nadal się 
utrzymuje. 

  

 
1 W oryginale venticular flutter, czyli trzepotanie komór wg mnie powinno być migotanie 
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Jeśli tachyarytmia ustąpiła, ICD powstrzyma się od dostarczania dodatkowych impulsów. 

Czy będę odczuwał impulsy? 

Podczas stymulacji antytachyarytmicznej i stymulacji zapobiegającej bradykardii pacjent 
praktycznie nic nie czuje. Zauważysz jednak, że twój rytm serca wrócił do normy, poczujesz 
miarowe bicie serca. Podczas kardiowersji i defibrylacji pacjent odczuwa krótkotrwały ból. 
Jednak wiele osób traci przytomność przed wyzwoleniem impulsu i niczego nie czuje. 
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Osoby przytomne podczas wstrząsu opisują go jako silne uderzenie w klatkę piersiową, przy 
czym towarzyszący mu ból szybko ustępuje. Może się zdarzyć, że wstrząs spowoduje skurcze 
mięśni klatki piersiowej i ramienia po stronie wszczepionego urządzenia, powodując ból tej 
okolicy zanikający po jednym dniu lub po dwóch dniach. 

Impuls defibrylacyjny jest wyzwolony w ułamku sekundy i w większości przypadków 
eliminuje zagrażające życiu zaburzenia rytmu serca. Jeśli jednak arytmia będzie się nadal 
utrzymywać, urządzenie wygeneruje dodatkowe impulsy. 

Większość osób z wszczepionym ICD ma pozytywne nastawienie nawet do najsilniejszych 
impulsów, z uwagi na to, że ratują one życie. Ze statystyk wynika, że najsilniejsze impulsy są 
zazwyczaj generowane w ciągu pierwszych kilku miesięcy po zabiegu implantacji. Z upływem 
czasu konieczność stosowania takiego środka terapeutycznego maleje, tak że w kolejnych 
latach wielu pacjentów z ICD nie wymaga już kardiowersji czy defibrylacji. 
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Komu zaleca się wszczepienie ICD? 

W samej Europie każdego roku setki tysięcy ludzi umiera na skutek nagłej śmierci 
sercowej. Nie zawsze jest ona spowodowana zawałem serca, jak się często uważa, 
dość często przyczyną jest migotanie komór, a co się z tym wiąże - zatrzymanie 
krążenia. Wielu osobom zmarłym na skutek migotania komór ICD mogłoby uratować 
życie. 

Lekarze zalecają wszczepienie defibrylatora ICD, na przykład, osobom 
reanimowanym w przypadku migotania komór, a także pacjentom, którym 
nie pomogła terapia tachyarytmii lekami lub osobom ze zwiększonym ryzykiem 
wystąpienia tachyarytmii po raz pierwszy. 
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Joachim T., inżynier z Kolonii, urodzony w 1947 roku 
  



 
 

39 

 

 

 

„Kiedy straciłem przytomność w domu, moja żona natychmiast wezwała 
pogotowie. Zostałem reanimowany, a później w szpitalu wszczepiono mi ICD. 
Od tamtej pory uratował mi życie dwukrotnie. Takie przeżycie pozostawia u 
każdego trwały ślad. Jestem ogromnie wdzięczny, że wszczepiono mi ICD. 
Obecnie jeszcze bardziej doceniam życie. Cieszy mnie każdy dzień oraz każdy 
moment, który spędzam z rodziną i przyjaciółmi.” 
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Wszczepienie ICD 
Obecnie dzięki postępowi w miniaturyzacji i ulepszonej technologii elektrod wszczepienie ICD 
nie należy już do skomplikowanych zabiegów. Urządzenia ważą niecałe 95 gramów i mają 
grubość około 1 cm. 

Poszczególne elementy ICD 

W tytanowej obudowie znajduje się układ elektroniczny - mikrokomuter i bateria – 
długotrwałe źródło energii. Tytan stanowi optymalny metal dla implantów, ponieważ jest 
dobrze tolerowany przez organizm. 

W górnej części ICD znajdują się złącza służące do mocowania jednego końca każdej 
elektrody (sondy) do obudowy ICD. Drugi koniec jest wprowadzony do prawej części serca. 
Metalowe części elektrod wykonuje się z metali szlachetnych, takich jak srebro, platyna lub 
iryd. Elektrody na końcówce przewodu w sposób ciągły przekazują sygnały z serca do 
mikrokomputera w ICD. Przewody są izolowane obojętnym dla tkanek silikonem. W razie 
potrzeby ICD za pośrednictwem elektrod dostarcza impulsów elektrycznych do serca. 
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 Defibrylator 
 
W tym celu w sondzie umieszczona jest elektroda defibrylacyjna, która w nagłym przypadku 
przekazuje impulsy defibrylacyjne do komory serca. 
  

Kondensator 

Przezroczysta głowica połączeniowa (złącze) 

Wyjątkowo 
trwała bateria 

Układy scalone Biokompatybilna obudowa tytanowa 
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Lekarz, w celu skonfigurowania ICD zgodnie z indywidualnymi wymaganiami pacjenta, 
korzysta z programatora. Nie wymaga to połączenia kablowego pomiędzy programatorem 
a wszczepionym ICD. Transmisja - wymiana danych odbywa się bezprzewodowo (telemetrią). 
Lekarz przykłada do klatki piersiowej w okolicy implantu ICD głowicę programującą, 
połączoną kablem z programatorem. 

Zabieg niskiego ryzyka 

Wszczepienie ICD jest podobne do implantacji stymulatora serca; jest to rutynowy zabieg o 
małym ryzyku powikłań. Urządzenie zazwyczaj umieszcza się pod lewym mięśniem klatki 
piersiowej (implantacja podmięśniowa) lub tuż pod skórą (implantacja podskórna) w tym 
samym miejscu. W wyjątkowych przypadkach ICD wszczepia się w okolicy brzucha. 

Zabieg wykonuje się zazwyczaj w znieczuleniu miejscowym, i obecnie bardzo rzadko w 
znieczuleniu ogólnym. 
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Elektrodę wprowadza się przez żyłę do prawej komory serca i podłącza do ICD jej drugi 
koniec. Po krótkim czasie elektroda wrasta w wewnętrzną ścianę komory, nie utrudniając w 
żaden sposób pracy serca. Ponieważ naczynia krwionośne i wewnętrzna ściana serca nie są 
wrażliwe na ból, nie będziesz czuć elektrody. Elektroda jest wprowadzana przez żyłę leżącą 
pod mięśniem piersiowym, stąd interwencja nie odbywa się bezpośrednio na sercu. 

 

 
Zdjęcie rentgenowskie wszczepionego ICD i elektrody 
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Zazwyczaj zabieg trwa tylko od jednej do dwóch godzin. Na zakończenie, w znieczuleniu, 
lekarz wywołuje sztuczne migotanie komór, sprawdza i programuje ICD zgodnie z 
indywidualnymi potrzebami i wymaganiami pacjenta. 

Po implantacji będziesz prawdopodobnie przez kilka godzin pod ścisłą obserwacją na 
OIOM-ie przed przeniesieniem na zwykły oddział. Blizna pooperacyjna ma około 10 cm 
długości i jest mało widoczna. Wskaźnik powikłań jest niewielki i wynosi 1-2%. 

Środki ostrożności bezpośrednio po zabiegu 

Bezpośrednio po implantacji powinieneś przede wszystkim odpocząć i nabrać sił. Rana 
pooperacyjna z reguły goi się stosunkowo szybko. 

Należy powiadomić lekarza o każdej nietypowej zmianie, szczególnie gdy: 

z blizny pooperacyjnej wydostaje się widoczna na bandażu krew lub inne płyny; 
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rana obrzmiewa i jest gorąca; 

mimo początkowej poprawy bóle się nasilają. 

Zazwyczaj pobyt w szpitalu trwa tylko kilka dni. Przed wypisaniem pacjenta lekarz jeszcze raz 
przetestuje ICD. Zostaniesz poddany krótkotrwałemu znieczuleniu, następnie lekarz wywoła 
migotanie komór, które ICD powinien natychmiast przerwać. 

W początkowym okresie po zabiegu należy przestrzegać następujących zaleceń: 

Przyjmować przepisane leki o wyznaczonej porze i stosować się do zaleceń lekarza. 

Unikać wszelkich uderzeń w pobliżu wszczepionego urządzenia ICD. 

Nie należy wykonywać szerokich ruchów ramionami i nie dźwigać większych ciężarów. 

Poza tym nie należy nosić niczego, co mogłoby uciskać w miejscu wszczepienia urządzenia: 
obcisłych ubrań, pasków, szelek, gorsetów itp. 
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Karta identyfikacyjna pacjenta z wszczepionym ICD 

Po wypisaniu ze szpitala otrzymasz kartę identyfikacyjną pacjenta – rodzaj „paszportu” 
urządzenia. Karta identyfikacyjna zawiera informacje ważne dla lekarza i personelu 
medycznego. Na karcie zapisuje się terminy przyszłych badań kontrolnych oraz wybrane 
dane dotyczącymi ICD. 

 Zawsze noś przy sobie kartę identyfikacyjną pacjenta z wszczepionym ICD. 

 Zawsze okazuj kartę identyfikacyjną przed każdym zabiegiem medycznym 
lub dentystycznym. 
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Karta identyfikacyjna pacjenta z ICD 
Właściciel niniejszej karty identyfikacyjnej posiada wszczepialny 
kardiowerter-defibrylator (ICD) z funkcją przeciw tachykardii 
i kardiostymulacyjną. 

ICD patient ID card 
The owner of this ID card carries an Implantable Cardioverter Defibrillator 
(ICD) with antibrady- cardiac and antitachycardiac pacemaker function. 

 

Patientenausweis (ICD) 
Der Inhaber dieses Ausweises ist Träger eines implantierbaren 
Kardioverters/Defibrillators (ICD) mit antibradykarder und antitachykarder 
Schrittmacherfunktion. 

Carte d’identification du patient porteur de DAI 
Le possesseur de cette carte est porteur d’un défibrillateur automatique 
implantable comportant des fonctions stimulateur antibardycardique et 
antitachycardique. 
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Badania kontrolne: ważna część terapii 
Pierwsze badanie kontrolne przeprowadza się zazwyczaj w miesiąc po implantacji. Lekarz 
sprawdza ustawienia ICD i w razie potrzeby dokonuje zmiany konfiguracji. Badanie jest 
bezbolesne, ponieważ transfer danych pomiędzy ICD a programatorem odbywa się 
bezprzewodowo. 

 

Programator ICS 3000  
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Na ekranie programatora lekarz może zobaczyć wszystkie ustawienia ICD, na przykład poziom 
naładowania baterii. Ponieważ ICD zapamiętuje każde zdarzenie mające miejsce w trakcie 
terapii, lekarz uzyskuje dokładne informacje o czynności serca w momencie wyzwolenia 
impulsu. 

Zaleca się także prowadzenie dziennika terapii i odnotowywanie każdorazowo zdarzenia, 
prowadzącego do wyzwolenia impulsu przez ICD. Lekarz będzie mógł wtedy porównać 
twoje notatki z danymi zapisanymi przez ICD oraz dokonać optymalnej oceny. 

Poinformuj lekarza, jeśli uważasz, że twoim zdaniem pewne wstrząsy były zbędne. 

Dalsze badania kontrolne następują w regularnych odstępach czasu. Lekarz poinformuje cię o 
terminie następnej wizyty. 
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Środki ostrożności dla zapewnienia długiego życia z 
urządzeniem ICD 

ICD najlepiej wywiązuje się ze swojego zadania, gdy pacjent nie czuje się przed nim lęku. 
Dlatego chcemy cię przekonać o niezawodności ICD, o tym, że możesz na nim zawsze 
polegać. 

Aby ICD mógł zawsze ci pomóc, zalecamy następujące działania: 

przyswojenie sobie określonych sposobów zachowań w razie, gdy ICD wyzwoli impuls 
reagujący na migotanie komór; 

informowanie każdego lekarza, u którego masz wizytę, o wszczepionym implancie ICD; 

unikanie określonych urządzeń elektrycznych i technologii lub korzystanie z nich po 
podjęciu specjalnych środków ostrożności. 

Zobaczysz z czasem, że niezbędnych środków ostrożności jest znacznie mniej, niż mogłoby 
się wydawać, a do niezbędnych zaleceń bezpieczeństwa szybko się przyzwyczaisz. 
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Zachowanie w przypadku migotania komór i po wyzwoleniu impulsu 

Należy być świadomym, że silna arytmia może wystąpić w każdej chwili, i w każdym miejscu - 
w domu i poza nim. Jeśli zaburzenia nie ustąpią samoistnie lub nie zostaną przerwane 
stymulacją przeciw tachykardii (ATP), wówczas w celu przywrócenia normalnego rytmu serca 
ICD dostarczy impuls defibrylacyjny. 

Jak się zachować w przypadku objawów trzepotania lub migotania komór 

Należy zawsze nosić przy sobie adres i numery telefonu lekarza oraz kliniki/szpitala. 

 W przypadku pojawienia się objawów tachyarytmii (nagłe kołatanie serca, zawroty 
głowy), należy znaleźć miejsce, gdzie można usiąść lub położyć się. Poproś kogoś, by 
został z tobą do końca epizodu, do ustąpienia zaburzeń. 

 Poproś tę osobę, aby wezwała pogotowie ratunkowe, jeśli będziesz nieprzytomny dłużej 
niż minutę. 
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Jak się zachować po zakończeniu terapii migotania komór (po wyzwoleniu impulsu) 

 Natychmiastowa pomoc medyczna nie jest konieczna w przypadku poprawy 
samopoczucia po epizodzie. Jeśli zaburzenia wystąpiły w nocy, ale czujesz się dobrze, 
wystarczy poinformować lekarza o zdarzeniu rano. 

 Przy najbliższej okazji należy poinformować lekarza osobiście lub przez 
członków rodziny o silnie odczuwanych impulsach przekazywanych przez ICD. 

Opisz lekarzowi, co robiłeś w czasie, gdy nastąpiło wyzwolenie impulsu 
defibrylacyjnego oraz stan samopoczucia przed, jak i po przekazaniu impulsu. Należy 
również poinformować lekarza, jeśli nastąpiło wygenerowanie impulsu 
defibrylacyjnego, mimo braków zauważalnych objawów arytmii. 
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Zgłoszenie lekarzowi każdego impulsu defibrylacyjnego jest bardzo ważne, aby lekarz 
miał pewność, co do prawidłowego ustawienia i działania ICD. 

W przypadku serii wstrząsów - impulsów lub nieustępujących objawów należy wezwać 
pogotowie ratunkowe lub jak najszybciej udać się do szpitala. 
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Należy unikać następujących urządzeń i technologii medycznych:  

 obrazowania rezonansem magnetycznym, 

terapii ultradźwiękowej (ultrasonoterapii) i stymulacji elektrycznej (elektroterapii), 

 defibrylacji zewnętrznej, 

 diatermii (terapii prądami wysokiej częstotliwości), 

 radioterapii, 

 litotrypsji (np. kruszenia kamieni nerkowych), 

 elektrokauteryzacji (obliteracji naczyń krwionośnych), 

 ablacji (obliteracji tkanki), 

 hiperbarycznej terapii tlenowej (leczenia w komorze ciśnieniowej) 

lub stosować je wyłącznie po konsultacji z lekarzem prowadzącym. 
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Niektóre modele kardiowerterów-defibrylatorów zaprojektowano tak, że przy zachowaniu 
pewnych środków ostrożności możliwe jest poddanie się badaniu rezonansem 
magnetycznym. Odpowiednia uwaga, co do możliwości przeprowadzenia tych badań, 
znajduje się w karcie identyfikacyjnej ICD. Proszę poinformować lekarza o tej możliwości. 

Zachowanie w trakcie zabiegów medycznych 

Technologia medyczna cały czas się rozwija, pojawia się nowy sprzęt. Tylko lekarz 
prowadzący może prawidłowo ocenić odziaływanie nowych technologii i urządzeń na ICD. 

 Należy poinformować każdego lekarza, u którego się konsultujesz, o wszczepionym ICD. 

 Przed każdym zabiegiem należy okazać kartę identyfikacyjną pacjenta z ICD, aby lekarz 
nie stosował żadnych urządzeń medycznych, mogących oddziaływać na ICD. 
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Urządzenia i technologie 

ICD jest urządzeniem medycznym spełniającym najwyższe standardy w zakresie jakości i 
bezpieczeństwa. Posiada ekran, który zapewnia doskonałą ochronę przed zakłóceniami i 
oddziaływaniem innych urządzeń elektrycznych. Poniżej przedstawiono urządzenia i 
technologie mogące powodować zakłócenia w pracy ICD. Dzięki tym informacjom pacjent 
może polegać całkowicie na swoim urządzeniu, niezależnie od wykonywanej czynności. 

Nie trzeba jednak nadmiernie ograniczać zakresu swoich zajęć. Wymienione urządzenia i 
technologie prawie wcale nie są używane w domu ani w miejscach publicznych i tylko w 
niewielkim stopniu mogą zakłócić działanie ICD.   
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Uwaga! 

Osoby mające w pracy styczność z urządzeniami elektrycznymi, z prądem o wysokim 
napięciu lub złożoną technologią muszą poczekać ewentualnie na wyniki analizy 
stanowiska pracy pod kątem ewentualnych zagrożeń związanych z ICD  

 

Silne pola magnetyczne 

Należy unikać miejsc i sytuacji, w których oddziałują silne pola magnetyczne. 

W najgorszym przypadku monitorowanie tachyarytmii może zostać przerwane na czas 
przebywania w obszarze oddziaływania pola magnetycznego. 

Po oddaleniu się od pola magnetycznego ICD znów zacznie prawidłowo działać. 

Pola magnetyczne występują szczególnie w połączeniu z prądami o wysokim napięciu. 
Zatem mając do czynienia z nieznanym sprzętem elektrycznym należy zachować szczególną 
ostrożność. 
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Należy zawsze zachować bezpieczną odległość od następujących systemów lub urządzeń 
elektrycznych: 

systemy zapłonowe pojazdów silnikowych: między ICD, a uruchomionym silnikiem 
spalinowym należy zawsze zachować odległość co najmniej trzydziestu centymetrów; 
cewki zapłonowe takich silników znajdują się pod bardzo wysokim napięciem, które może 
zakłócać działanie ICD jedynie w niewielkiej odległości; 

głośniki: odległość między ICD a głośnikami o dużej mocy powinna wynosić co najmniej 
trzydzieści centymetrów; 

słuchawki: odległość między ICD a słuchawkami np. odtwarzacza MP3 powinna wynosić 
co najmniej 3 cm; 

narzędzia zasilane elektrycznie, takie jak wiertarki elektryczne i wkrętarki 
akumulatorowe: odległość między ICD a narzędziami zasilanymi elektrycznie powinna 
wynosić co najmniej trzydzieści centymetrów. 
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 amatorskie radiowe urządzenia nadawcze i CB radio 

 duże nadajniki radiowe i telewizyjne 

 spawarki i zgrzewarki elektryczne 

 

Należy przestrzegać zaleceń producenta ograniczających 
korzystanie z danego urządzenia u pacjentów ze stymulatorem 
serca i defibrylatorem oraz zwracać uwagę na poniższy znak 
ostrzegawczy: 
 

  
Zakaz przebywania dla osób ze stymulatorem serca i defibrylatorem 
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Wykrywacze metalu (na lotniskach, w ambasadach itp.) 

Wykrywacze metalu na lotniskach, w ambasadach i innych miejscach służą do wykrywania 
niebezpiecznych przedmiotów. Zazwyczaj czujki metali nie mają wpływu na funkcjonalność 
ICD. Niemniej jednak zawsze należy pokazać kartę identyfikacyjną pacjenta pracowników 
ochrony. Wtedy przeprowadzą kontrolę w inny sposób, poza bramką kontrolną. 

Systemy antykradzieżowe (w domach towarowych i sklepach, w bibliotekach itp.) 

Urządzenia antykradzieżowe stosowane w domach towarowych, sklepach, bibliotekach i 
innych lokalizacjach zazwyczaj nie wpływają na sprawność działania ICD.  

Emitują one jednak promieniowanie zakłócające, które może spowodować wyzwolenie 
zbędnego impulsu. 
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Należy podjąć następujące środki ostrożności: 

Przechodzić nieco szybciej przez wejścia i wyjścia w domach towarowych, sklepach 
i  kasach. 

Nie należy opierać się o zabezpieczenia wyposażone w fotokomórki (czujniki), czasami 
ukryte, umieszczone zazwyczaj po obu stronach strefy wejścia i wyjścia. 

Telefony komórkowe i bezprzewodowe 

Zakłócenia elektromagnetyczne wywołane telefonem komórkowym lub bezprzewodowym 
odnotowuje się wyjątkowo rzadko. ICD jest doskonale zabezpieczony przed 
oddziaływaniem telefonów komórkowych i bezprzewodowych. 
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Niemniej jednak należy przestrzegać następujących zasad: 

Telefon komórkowy lub bezprzewodowy należy przykładać do ucha po przeciwnej 
stronie od miejsca wszczepienia – loży urządzenia. Słuchawkę należy trzymać 
w odległości co najmniej 15 cm od ICD. 

Niektóre telefony komórkowe i bezprzewodowe po włączeniu wysyłają sygnały, 
nawet jeśli nie są używane. W związku z tym nie należy ich nosić w kieszeni na piersi, 
mocować na pasku ani trzymać w odległości mniejszej niż 15 cm od ICD. Zakłócenia 
elektromagnetyczne oddziałują jedynie chwilowo. ICD zacznie działać prawidłowo 
po oddaleniu telefonu komórkowego lub bezprzewodowego. 
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Christina L., architekt z Monachium, urodzona w 1952 roku 
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„Wszczepiono mi ICD z powodu niebezpiecznych zaburzeń rytmu serca. Chirurg 
przeprowadził test funkcjonalny zanim opuściłem klinikę. Nie było to przyjemne 
uczucie, jednak wróciłam do domu z przekonaniem, że urządzenie działa 
prawidłowo. Czułam się bezpieczna. Wróciłam do pracy na pełny etat, gram w 
tenisa i tak jak dawniej dwa razy w roku wyjeżdżam na wakacje.” 
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Nowa szansa życia 
Potrzeba czasu, aby przystosować się do życia z ICD. Większość osób potrzebuje około 4 
miesięcy, aby nauczyć się prowadzić aktywne życie z implantem. Z biegiem czasu początkowa 
niepewność i obawy miną, a z czasem zaakceptujesz ICD. De facto większość osób szybko 
traktuje implant jako swoistą formę ubezpieczenia na życie. 

Żadne inne urządzenie, poza ICD, nie daje tak dużej szansy na przeżycie krytycznego epizodu, 
nagłych zaburzeń rytmu serca, w awaryjnej sytuacji, bez trwałego uszkodzenia serca, bez 
uszczerbku na zdrowiu. ICD jest bowiem stale z pacjentem i w ułamku sekundy może 
dostarczyć odpowiedni impuls do odpowiedniego miejsca w sercu. 

Grono pacjentów z ICD nie jest tak duże jak liczba osób ze stymulatorem serca, wszczepialny 
defibrylator jest nadal stosunkowo nieznany ogółowi społeczeństwa. Ta broszura może 
pomoc członkom rodziny, przyjaciołom i znajomym lepiej zrozumieć twoje urządzenie i twoją 
nową sytuację. 
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Nie ma powodu, żeby zwalniać tempo. ICD daje największe szanse na poprawę jakości życia, 
zwłaszcza jeśli się za wiele o nim nie myśli. Jeśli jednak zaczniesz się zastanawiać nad swoim 
stanem zdrowia, należy pamiętać, że dzięki ICD znów będziesz mógł robić rzeczy, które bez 
niego byłyby po prostu niemożliwe. 

Przezwyciężanie początkowych trudności psychologicznych 

Możliwe, że początkowy okres po zabiegu nie był łatwy. Stoi przed tobą zadanie 
zaakceptowania małego, wszczepionego urządzenia jako części swojego ciała, swojej 
codzienności i swojego życia. 

Lekarz wie, że na początku mogą pojawić się negatywne uczucia wobec wszczepionego 
urządzenia czy wobec samej choroby. 
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Może również wystąpić chwilowa utrata pewności siebie, nadwrażliwość, a czasem 
i depresyjny nastrój. 

U niektórych osób wzbudza złość samo urządzenie. Należy zdawać sobie sprawę, że takie 
nadmierne skupienie uwagi może w dłuższej perspektywie negatywnie wpłynąć na jakość 
życia. 

Negatywne uczucia w stosunku do „obcego ciała“ w piersi, występujące na krótko 
po zabiegu, są zjawiskiem normalnym. Częściowo wynikają one z poczucia zależności od 
urządzenia. 

Badania jakości życia pacjentów z ICD wykazały jednak, że tego typu negatywne reakcje dość 
często nie są tak naprawdę skierowane na sam implant. W rzeczywistości bowiem większość 
pacjentów dopiero po zabiegu, a więc gdy zaczyna powracać do zdrowia, ma możliwość 
„przetrawienia“ swojej choroby emocjonalnie. 
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ICD nie może wyleczyć zaburzeń serca. Stanie się jednak niezawodnym i dyskretnym 
strażnikiem twojego zdrowia, a nawet życia. 

Nawet w oschłym języku psychologów usłyszysz wiele słów zachęty pozwalających z ufnością 
spojrzeć w przyszłość: 

„W zasadzie pacjent powinien traktować ICD jako stosunkowo neutralną formę interwencji, 
mającą na celu wydłużenie życia i poprawę jego jakości, a nie jako urządzenie, wokół którego 
ma się kręcić całe jego życie” (Herz/Kreislauf 3/97)1 

1 Badania nad jakością życia pacjentów z wszczepionym ICD z medyczno-psychologicznego punktu widzenia. Stankoweit et 
al. 
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Wymiana opinii i doświadczeń 

Wielu pacjentów z wszczepionym ICD pozytywnie odbiera wymianę opinii i i doświadczeń w 
grupach wsparcia, w których mogą spotkać się osoby o podobnej historii choroby. Wymiana 
informacji o tym, jak inni pokonali początkowe trudności, pomaga szczególnie w okresie 
bezpośrednio po zabiegu, daje poczucie bezpieczeństwa. Krajowe organizacje kardiologiczne 
i niektóre ośrodki implantacyjne sponsorują i wspierają tego typu inicjatywy pacjentów oraz 
grupy wsparcia. 

„Czułem się coraz pewniej, ponieważ wszczepione urządzenie wielokrotnie usunęło 
zagrażające życiu zaburzenia rytmu serca. W rezultacie zdałem sobie sprawę, że mogę na nim 
całkowicie polegać. 

Około pół roku po implantacji zacząłem ponownie planować życie tak jak robiłem to 
wcześniej. Unikam stresujących sytuacji w pracy i znowu zacząłem uprawiać sport np. grać w 
tenisa czy jeździć na rowerze. 
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Za zgodą lekarza mogę obecnie prowadzić samochód, co nie było możliwe bezpośrednio po 
zabiegu. 

Teraz mam już wszczepione trzecie urządzenie ICD i nową elektrodę. Dziś już prawie o tym 
nie myślę i czuję się po prostu bezpiecznie.” 

Dieter Wetzel, urodzony w 1949 roku, od 1990 roku pacjent z wszczepionym ICD 
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Prowadzenie aktywnego życia z ICD 
W zależności od kondycji i gdy nie ma specjalnych zaleceń od lekarza można prowadzić 
aktywne życie, pod warunkiem przestrzegania nielicznych środków ostrożności. Po 
przyzwyczajeniu się do ICD można wrócić do pracy zawodowej. Jedynie nielicznie grono osób, 
stykające się w firmie z wysokim napięciem lub innymi skomplikowanymi technologiami, 
musi poczekać na wyniki analizy stanowiska pracy pod kątem ewentualnych zagrożeń 
związanych z ICD. 

Jazda samochodem lub motocyklem oraz podróżowanie 

Skonsultuj się z lekarzem odnośnie prowadzenia samochodu lub motocykla. Zazwyczaj lekarz 
radzi, aby nie prowadzić pojazdów w okresie sześciu miesięcy po zabiegu lub przynajmniej do 
momentu sprawdzenia reakcji organizmu na impuls defibrylacyjny. Później lekarz udzieli ci 
dalszych wskazówek. 
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Możesz podróżować bez ograniczeń, ale zawsze omów z lekarzem rodzaj i okres planowej 
podróży. Podróżowanie samolotem, pociągiem czy statkiem nie stanowi żadnego problemu. 
Jeśli potrzebujesz adresów szpitali wykonujących badania kontrolne i/lub lekarzy w kraju lub 
za granicą, np. na czas wakacji, skontaktuj się z bezpośrednio z firmą: 

BIOTRONIK 
tel.: +49 (0) 30 68905-0 
lub przez e-mail: patients@biotronik.com 
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Sport 

Po konsultacji z lekarzem można aktywnie uczestniczyć w zajęciach sportowych, takich jak 
pływanie, żeglarstwo, narciarstwo lub jazda na rowerze. Zaleca się jednak uprawienie sportu 
w towarzystwie drugiej osoby. O możliwości uprawienia sportu nie decyduje fakt posiadania 
ICD, ale ogólny stan zdrowia i kondycja fizyczna. Należy unikać niebezpiecznych sportów, 
takich jak wspinaczka górska, nurkowanie itp., ponieważ tachyarytmia może prowadzić do 
nagłej utraty przytomności, a w konsekwencji do narażenia się na niebezpieczną sytuację, 
mimo obecności drugiej osoby. U osób z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem (ICD) 
przeciwwskazane jest nurkowanie ze względu na wysokie ciśnienie wywierane przez wodę, 
na jakie narażone byłoby urządzenie. 
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Pływanie, kąpiel i prysznic 

ICD znajduje się w ciele pacjenta w hermetycznej obudowie, stąd brak przeciwskazań do 
pływania, kąpieli i prysznica. Nawet w przypadku wystąpienia impulsu defibrylacyjnego woda 
nie przewodzi prądu. Należy jednak pamiętać, że w przypadku wystąpienia arytmii może 
dojść do chwilowej utraty świadomości. W związku z tym należy pływać tylko w obecności 
drugiej osoby lub w miejscu, w którym dyżurują wyszkoleni ratownicy poinformowani o 
twoim stanie serca. 

Bezpieczeństwo użytkowania elektrycznych urządzeń gospodarstwa domowego 

Aktywność w gospodarstwie domowym często wiąże się z korzystaniem z urządzeń 
elektrycznych. Poniżej wymienione urządzenia nie będą miały wpływu na ICD, 
pod warunkiem, że ich stan techniczny nie budzi zastrzeżeń: 

elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego; 

radia, telewizory, sprzęt wideo, słuchawki bezprzewodowe; 
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koce elektryczne; 

kuchenki, piekarniki, kuchenki mikrofalowe; 

komputery, faksy, sieci WLAN; 

golarki elektryczne i szczoteczki do zębów. 

Odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące ICD 

Niniejszy rozdział zawiera odpowiedzi na często zadawane pytania oraz stara się rozwiać 
obawy pacjentów z ICD dotyczące pewnych aspektów życia z implantem. 

Chcemy pomóc ci przezwyciężyć obawy i pokonać niepokój. 

Po lekturze tej broszury niektóre z odpowiedzi mogą już być znane czytelnikowi i brzmieć 
znajomo.  
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Czy inne urządzenia mogą powodować zakłócenia w pracy ICD? 

Żadne urządzenie elektroniczne poza programatorem używanym przez lekarza 
nie może zmienić ustawień (tj. programowania) ICD. Pole magnetyczne o silnym 
natężeniu może jednak przerwać monitorowanie tachyarytmii przez ICD. Jakkolwiek 
tego rodzaju pola występują rzadko i łatwo można ich uniknąć. 
 

ICD znów zacznie działać prawidłowo, gdy znajdziesz się poza zasięgiem pola 
magnetycznego. 

Urządzenia antykradzieżowe w sklepach, domach towarowych i bibliotekach mogą 
powodować czasowe zakłócenia, skutkujące wyzwoleniem zbędnych impulsów. 

Należy szybko przechodzić przez wejścia i wyjścia w sklepach i przy kasach. Nie należy 
opierać się o zabezpieczenia wyposażone w fotokomórki, zwykle umieszczone (czasami 
ukryte) przy wejściach i wyjściach. 
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Czy komponenty wszczepionego ICD są wyczuwalne dla pacjenta? 

ICD jest umieszczony w kieszonce podskórnej w klatce piersiowej, na której widać małe 
zgrubienie. Dopóki pacjent nie przyzwyczai się do ICD, odbiera go przez okres kilku miesięcy 
jako ciało obce ze względu na jego masę. Podłączone do ICD elektrody prowadzą pod skórą 
do obojczyka. Elektrody są tak cienkie, że po zagojeniu się blizny pooperacyjnej pacjent 
prawie ich nie wyczuwa. 
 
 
 
W jaki sposób odczuwa się różne rodzaje terapii stosowane przez ICD? 

W zależności od potrzeb ICD dostarcza impulsów o różnym natężeniu. W większości 
epizodów, arytmię przerywają słabe, nieodczuwalne impulsy. 

Silny impuls defibrylacyjny jest wymagany w nielicznych przypadkach. Przy silnej arytmii 
większość osób traci przytomność przed wywołaniem silnego impulsu defibrylacyjnego i nic 
nie czuje. W przypadku impulsu defibrylacyjnego bez utraty przytomności, będziesz 
odczuwać silne uderzenie w klatkę piersiową, ból jest intensywny, ale szybko mija. 
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Czy ICD leczy choroby serca? 

Odpowiedź niestety brzmi „nie”. ICD nie jest w stanie wyleczyć twojej choroby będącej 
przyczyny arytmii. Jednakże dzięki terapii arytmii ICD reaguje na występujące zaburzenia 
rytmu serca, pozwalając ci ponownie prowadzić stosunkowo normalne życie bez obawy o 
swoje zdrowie. 
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Czy po wszczepieniu ICD nadal trzeba przyjmować leki? 

Zależy to całkowicie od twojej konkretnej sytuacji i tylko lekarz może ci odpowiedzieć na to 
pytanie. Wielu pacjentów nie musi stale przyjmować leków po wszczepieniu ICD. Być może 
nadal będziesz musiał brać leki, aby zapewnić sercu dodatkowe wsparcie. Przyjmując leki 
można uniknąć wstępowania silnej arytmii, a tym samym wyeliminować na dłuższy czas lub 
chociażby zmniejszyć konieczność wyzwalania silnych impulsów defibrylacyjnych. Pod 
żadnym pozorem nie podejmuj samodzielnie żadnych decyzji w sprawie leków. Zawsze ściśle 
przestrzegaj zaleceń lekarza. 

 

Czy impuls defibrylacyjny wyzwolony przez ICD stwarza zagrożenie dla innych osób? 

Każdy, kto dotyka klatki piersiowej lub pleców pacjenta w trakcie wyzwolenia silnego impulsu 
może odczuć lekkie mrowienie na skutek przepływu prądu. Jest to całkowicie bezbolesne 
i nieszkodliwe. 
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Osoby odpowiednio poinformowane o twojej sytuacji nie mają podstaw do obaw. 

Czy ICD ma wpływ życie seksualne? 

Nie ma ograniczeń dotyczących aktywności seksualnej. Niektórzy pacjenci z ICD obawiają się 
reakcji urządzenia na przyspieszoną akcję serca. ICD jest jednaj odpowiednio 
zaprogramowany, tak aby odróżnić szybkie bicie serca od tachyarytmii. 

Czy ICD pozwoli mi spokojnie umrzeć, gdy nadejdzie pora? 

Niektórzy pacjenci obawiają się, że ICD nie pozwoli im spokojnie umrzeć. Gdy jednak 
pewnego dnia serce nie będzie miało wystarczająco siły, aby nadal bić, żaden impuls 
elektryczny nie przywróci go do życia. 
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Czy mogę przedłużyć okres działania ICD prowadząc oszczędny tryb życia? 

Nie. Ogólnie rzecz biorąc okres działania ICD nie jest zależny od stopnia aktywności fizycznej. 
Natomiast regularna aktywność fizyczna pomaga zmniejszyć ryzyko wystąpienia silnej 
arytmii. 

Jaka długo działa ICD i kiedy należy go wymienić? 

ICD jest wyposażony w wysokiej jakości trwałą baterię, która może działać do siedmiu lat. Im 
częściej ICD generuje silne impulsy, tym szybciej wyczerpuje się bateria. Podczas badań 
kontrolnych lekarz, na podstawie ilości wyzwolonych silnych impulsów, określa stan baterii i 
czas pozostały do jej rozładowania. Dlatego tak istotne znaczenie dla zapewnienia 
niezawodnego działania ICD, a co za tym idzie, dla twojego życia, ma dotrzymanie terminów 
wizyt kontrolnych. 
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Jak przebiega wymiana ICD? 

Nie można wymienić baterii ICD. Przed wyczerpaniem baterii otrzymasz nowe urządzenie 
ICD. Chirurg nacina skórę nad blizną po ostatnim zabiegu, usuwa stary ICD i wymienia go na 
nowy. Z reguły nie wymienia się elektrod, dlatego zmiana ICD nie trwa tak długo jak pierwsza 
implantacja. 
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Wynalezienie wszczepialnego ICD 
W 1967 roku zmarł na nagłą śmierć sercową na skutek migotania komór kolega 
amerykańskiego profesora M. Mirowskiego. Profesor Mirowski był bardzo przejęty utratą 
przyjaciela i kolegi, a także faktem, że nie był w stanie mu pomóc. Dołożył wszelkich starań, 
aby zbudować urządzenia, które chroniłoby osoby z tachyarytmią przed nagłą śmiercią 
sercową. Tak narodził się wszczepialny kardiowerter-defibrylator (ICD). 

W 1980 roku, w USA, wszczepiono ICD pierwszemu pacjentowi. W Europie pierwsza 
implantacja miała miejsce w 1984 roku. Od tamtej pory technologia szybko się rozwijała. 
Obecnie z wszczepionym ICD żyją setki tysięcy osób na całym świecie. 
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Grupa BIOTRONIK 
Początki firmy BIOTRONIK sięgają działalności badawczej fizyka Maksa Schaldacha 
w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Technicznego w Berlinie [Technische Universität Berlin]. Tam 
przyszły założyciel firmy BIOTRONIK zaprojektował pierwszy niemiecki rozrusznik serca. 
W 1963 roku profesor dr Schaldach założył firmę. Od tego czasu spółka BIOTRONIK stała się 
znaczącym przedsiębiorstwem na arenie międzynarodowej w dziedzinie techniki medycznej, 
mającym zakłady badawcze i produkcyjne na całym świecie. 

Około 4500 wysoko zmotywowanych pracowników opracowuje i produkuje systemy do 
terapii bradykardii i tachyarytmii, kardiologii interwencyjnej i elektrofizjologii. Wieloletnie 
doświadczenie pracowników, niezawodność i wydajność produktów m.in. rozruszników serca 
i wszczepialnych defibrylatorów, sprawiły, że BIOTRONIK jest cenionym partnerem dla 
lekarzy i pacjentów. 
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Słownik terminów medycznych 
Arytmia: niemiarowy rytm serca, niemiarowe bicie serca 

Asystolia: zatrzymanie akcji serca, brak czynności elektrycznej serca, brak skurczów mięśnia 
komór serca 

Blok, blok serca: długotrwałe lub przejściowe zaburzenie przewodzenia impulsów 
elektrycznych w sercu 

Bradykardia: anormalnie wolne bicie serca, spowolniona czynność serca 

Defibrylacja (dosłownie - zakończenie migotania komór): wyładowanie elektryczne mające 
na celu przywrócenie prawidłowego rytmu serca, polega na przepuszczeniu przez mięsień 
sercowy krótkiego impulsu elektrycznego 

Diastole (rozkurcz komór i przedsionków mięśnia sercowego): zmęczenie mięśnia 
sercowego, krótka przerwa w pracy serca 

Dodatkowy skurcz (ekstrasystolia): dodatkowe uderzenie serca mogące wywołać 
przyspieszoną pracę serca lub migotanie komór 

Elektroda (sonda): izolowany przewodnik przewodzący impulsy elektryczne między ICD a 
mięśniem sercowym 

Elektrokardiogram (EKG): graficzne przedstawienie sekwencji własnych elektrycznych 
pobudzeń serca, na podstawie którego lekarz rozpoznaje poszczególne fazy pojedynczego 
uderzenia serca 
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Ekstrasystolia (skurcz dodatkowy, skurcz przedwczesny serca): dodatkowe uderzenie serca 
wykraczające poza normalny rytm; może spowodować przyspieszoną pracę serca lub 
migotanie komór 

Kardiomiopatia: choroba mięśnia sercowego 

Komora (łac. ventriculus): jedna z dwóch dolnych jam serca 

Komorowy: dotyczący komory serca 

Leki przeciwarytmiczne/antyarytmiczne: leki stosowane w terapii zaburzeń rytmu serca 

Nasierdzie (łac. epicardium): zewnętrzna warstwa tkanek serca 

Nadciśnienie tętnicze: podwyższone ciśnienie krwi 

Mięsień sercowy (łac. miocardium): zasadnicza część strukturalna serca 

Migotanie/trzepotanie komór: szybkie, nieskoordynowane skurcze poszczególnych włókien 
mięśnia sercowego 

Miokardium (łac. miocardium): mięsień sercowy, mięśniówka serca 

Omdlenia: utrata przytomności wywołana niewłaściwą pracą serca 
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Programowalność: możliwość dostosowania ustawień ICD za pomocą urządzenia 
zewnętrznego do indywidualnych potrzeb pacjenta, możliwa bez ingerencji chirurgicznej 

Przedsionek, przedsionki (łac. atrium): przedsionki serca, tj. dwie górne jamy serca. 
Rozróżnia się lewy i prawy przedsionek. 

Rytm zatokowy: elektryczne przekazywanie impulsu, który rozpoczyna się w węźle 
zatokowym, przechodzi przez serce, a kończy się skurczem komór; powtarza się około 
60-80 razy na minutę 

Rozkurcz komór i przedsionków serca (diastole): zmęczenie mięśnia sercowego, krótka 
przerwa w pracy serca 

Skurcz mięśnia sercowego (ang. contraction): skurcz mięśnia sercowego 

Skurcz komór i przedsionków serca (systole): skurcz mięśnia sercowego; czynność 
pompowania krwi 

Skurcz dodatkowy, skurcz przedwczesny serca (ekstrasystolia): dodatkowe uderzenie serca 
wykraczające poza normalny rytm; może spowodować przyspieszoną pracę serca lub 
migotanie komór 
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Stymulacja: impuls elektryczny (bodziec) dostarczany do serca; powoduje skurcz lub 
przerywa tachykardię 

Stymulacja zapobiegająca bradykardii (ABP): wyzwolenie impulsów elektrycznych 
przewodzonych do mięśnia sercowego w celu przywrócenia prawidłowego rytmu serca 
(przez stymulator serca) 

Stymulacja zapobiegająca tachykardii (ATP): wyzwolenie impulsów elektrycznych 
przewodzonych do mięśnia sercowego w celu przerwania przyśpieszonej czynności serca 

Tachykardia: nienormalnie szybkie bicie serca, ponad 100 uderzeń serca na minutę 

Tętnice wieńcowe: tętnice zaopatrujące serce w krew 

Trzepotanie/migotanie komór: szybkie, nieskoordynowane skurcze poszczególnych włókien 
mięśnia sercowego 

Węzeł zatokowo-przedsionkowy: naturalne komórki generujące impulsy elektryczne w 
prawym przedsionku serca 

Wsierdzie (łac. endocardium): wewnętrzna warstwa ściany serca 

Zawał mięśnia sercowego (zawał serca, potocznie atak serca): martwica mięśnia sercowego 
spowodowana niedokrwieniem na skutek zamknięcia tętnic wieńcowych przez skrzeplinę, 
w tym miejscu powstaje blizna pozawałowa 
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