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Wprowadzenie 

Stosowanie elektroterapii w leczeniu zastoinowej niewydolności 
serca 

Niniejsza broszura zawiera istotne informacje na temat nowego systemu terapii zastoinowej 
niewydolności serca (CHF - congestive heart failure) firmy BIOTRONIK. 

W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z lekarzem pierwszego kontaktu 
lub kardiologiem. 

  



Jak pracuje serce? 
Serce jest czterojamowym mięśniowym narządem wielkości pięści. Dwa przedsionki tworzą 
górną połowę serca, dwie komory dolną. 

Poprzez regularne skurcze i rozkurcze mięsień sercowy (łac. myocardium) pompuje krew 
przez ciało. Krew uboga w tlen przechodzi przez prawą połowę serca i do płuc, gdzie jest 
nasycana tlenem. Następnie płynie z płuc do lewej połowy serca. Stąd wraca do krążenia 
systemowego, zaopatrując tkanki i organy w tlen i substancje odżywcze. 

Aby mięsień sercowy mógł się kurczyć i rozkurczać, serce wytwarza słabe impulsy 
elektryczne, sterujące pracą narządu, przekazywane od górnej do dolnej połowy serca. 
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Zdrowe serce w centrum układu krążenia 

W zdrowym sercu współpraca czterech jam jest zsynchronizowana. 

Proces pompowania, które ma miejsce podczas skurczu mięśnia sercowego, przebiega w 
sposób skoordynowany. Warunkuje on efektywne krążenie krwi w organizmie. 
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Organizm 



Objawy zastoinowej niewydolności serca 
Zastoinowa niewydolność serca jest terminem medycznym oznaczającym osłabienie mięśnia 
sercowego. Jest to jedna z najczęstszych chorób serca, jednak jej przyczyna nie zawsze jest 
znana. 

Zastoinowa niewydolność serca rozwija się, gdy siła mięśnia sercowego jest niewystarczająca, 
aby pompować potrzebną ilość krwi do układu krążenia. Organizm otrzymuje zbyt mała ilość 
tlenu i substancji odżywczych. Niedostateczne zaopatrzenie w tlen osoby dotknięte chorobą 
odczuwają jako pogorszenie kondycji i nieradzenie sobie z obciążeniem fizycznym. Często 
występuje uczucie zmęczenia i zawroty głowy. 

Szczególnie wyraźnie odczuwalny jest zastój krwi. U wielu pacjentów w tkankach gromadzi 
się woda (występują obrzęki), na przykład w okolicach kostek, często również puchną nogi. 

  



 

Nagromadzenie płynów w płucach prowadzi, głównie w pozycji leżącej, do duszności i 
napadów kaszlu. 

U wielu pacjentów z powodu asynchronicznego skurczu prawej i lewej komory serca 
osłabiona jest funkcja serca jako pompy. 

Ponadto mogą również występować zaburzenia rytmu serca (arytmie). W takim przypadku 
serce bije nieregularnie, ponieważ jest zaburzone powstawanie lub przewodzenie 
samoistnych impulsów elektrycznych serca. 

Serce nie bije w sposób skoordynowany, co skutkuje dalszym zmniejszaniem się jego 
wydajności i powoduje niewystarczające zaopatrzenie organizmu w krew bogatą w tlen.  



 
 

Chorobowo powiększone serce z niewydolnością zastoinową - CHF (por. rys. str. 7) 

  



 

 
 

Monika S., urodzona w 1950 roku, z Hamburga, na wcześniejszej emeryturze 

 
  



 

 

„W ostatnich latach czułam się coraz gorzej. Doszło do tego, że wchodząc po 
schodach do mojego mieszkania na drugim piętrze musiałam robić przerwę na 
złapanie oddechu co dziesięć stopni. Ponadto coraz bardziej puchły mi nogi. W 
końcu poddałam się pełnym badaniom kontrolnym w pobliskiej klinice, 
gdzie wszczepiono mi nowoczesne urządzenie z trzema elektrodami. Obecnie, 
ponad cztery miesiące później, czuję się jak nowo narodzona. Z radością chodzę 
rano do piekarni po świeże bułeczki i bawię się z wnukami. Po zabiegu przestały 
mi puchnąć nogi. Cieszę się, że lekarze polecili mi tę nową terapią. Znowu cieszę 
się każdym nowym dniem.” 

  



Leki i inne metody leczenia 
 

W celu odciążenie serca i wzmocnienie mięśnia sercowego w terapii stosuje się cztery 
najpopularniejsze grupy leków: 

Diuretyki 

Powodują wydalanie większej ilości wody z organizmu, zmniejszając ilość płynów w tkankach. 
Pozwala to zredukować ilość krwi i w ten sposób odciążyć serce 

Glikozydy nasercowe lub glikozydy naparstnicy 

Poprawiają siłę skurczu i tym samym funkcję serca jako pompy 

Leki rozszerzające naczynia i inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE) 

Ich zadaniem jest rozszerzenie naczyń krwionośnych, co wpływa na poprawę przepływu krwi 

Beta-blokery 

Spowalniają akcję serca, a tym samym jego ogólne obciążenie pracą 

  



 

Nie ma jednego „właściwego” leku dla wszystkich chorych na zastoinową niewydolność 
serca. Z tego powodu może okazać się konieczne połączenie różnych grup leków. 

Lek, który zapisze lekarz będzie zależeć od stopnia zaawansowania i obrazu klinicznego 
choroby. 

Jako pacjent możesz zadbać o dobre samopoczucie utrzymując właściwą zdrową dietę bogatą 
w owoce i warzywa, ograniczając sól i pijąc nie więcej niż 1,5 litra płynów dziennie. Należy 
zrezygnować z alkoholu i papierosów. Także uregulowany tryb życia z odpowiednią ilością 
przerw na wypoczynek zapewni działanie stabilizujące i poprawi twoją kondycję. W 
porozumieniu z lekarzem zaleca się regularną aktywność fizyczną, taką jak piesze wędrówki, 
pływanie lub odpowiednią gimnastykę. 

Jeśli objawy były na tyle poważne, że nie pomagały już ani leki, ani inne rodzaje terapii, 
dotychczas jedynym rozwiązaniem stawał się przeszczep serca. 

  



 

  



Nowe podejście do leczenia zastoinowej niewydolności 
serca 
BIOTRONIK® oferuje dwa różne systemy terapii zastoinowej niewydolności serca służące do 
jego resynchronizacji, umożliwiając odciążenie osłabionego mięśnia sercowego. 

 

Rozruszniki serca stosowane przy niewydolności CHF 

System, dostarczając impulsów elektrycznych, powoduje skurcze mięśnia sercowego 
optymalizując tym samym jego samoistną funkcję. 

W tej terapii wprowadza się elektrody są umieszczone do prawej i lewej komory serca oraz 
do prawego przedsionka. 

System poprzez wyzwolenie impulsów w trzech jamach serca umożliwia przywrócenie 
współpracy i synchronizacji komór oraz przedsionka serca, co poprawia jego funkcję jako 
pompy. 

  



 

Rozrusznik CHF składa się układu elektronicznego i baterii. Urządzenie jest zazwyczaj 
wszczepiane pod skórą, pod lewym obojczykiem, podobnie jak standardowy stymulatora 
serca. 

System uzupełniają trzy cienkie izolowane przewodniki - elektrody, które łączą stymulator z 
sercem. 

  



 

 

 

System terapii zastoinowej niewydolności serca jest połączony z sercem trzema 
elektrodami 

 
Elektrody przewodzą impulsy elektryczne do serca, a także przekazują informacje o jego 
aktywności do stymulatora, co umożliwia urządzeniu odpowiednią reakcję w każdej sytuacji. 

  



 

 

  



Stosowane przy zastoinowej niewydolności serca urządzenie ICD 

Stosowane przy niewydolności serca urządzenie ICD – wszczepialny 
kardiowerter-defibrylator – może ponadto zapewnić terapię wstrząsową. 

Wstrząs elektryczny powinien zakończyć epizody częstoskurczu – tachykardię – 
przyspieszony rytm serca, który powoduje nieprawidłowe krążenie krwi. 

Przyczynami tachykardii mogą być zwężenia tętnic wieńcowych, zawał serca lub inne choroby 
serca, które często towarzyszą zastoinowej niewydolności serca. 

Urządzenie ICD składa się z baterii i układu elektronicznego, podobnie jak zwykły rozrusznik 
serca, ale dodatkowo jest wyposażone w kondensator zapewniający energię potrzebną do 
wywołania wstrząsu elektrycznego. 

ICD jest połączony z sercem trzema elektrodami. Przesyłają one do urządzenia informacje o 
samoistnej aktywności serca oraz dostarczają impulsów stymulacyjnych lub impulsu 
defibrylacyjnego – wstrząsu elektrycznego. 

  



Życie z systemem terapii zastoinowej niewydolności 
serca 

Po zabiegu, zgodnie z zaleceniami lekarza, można stopniowo 
powrócić do codziennej rutynowej aktywności. 

Należy przestrzegać następujących zaleceń: 

Jeśli oprócz wszczepionego systemu terapii zastoinowej niewydolności serca potrzebujesz 
także leków, należy je przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. 

Należy regularnie chodzić na badania kontrolne. 

Należy zawsze mieć przy sobie kartę identyfikacyjną systemu terapii niewydolności serca – 
zarówno w podróży jak i podczas codziennych zajęć. 

Jeśli zauważysz jakiekolwiek anomalie w związku z systemem terapii niewydolności serca, 
skontaktuj się z lekarzem. 

  



Lepsza jakość życia dzięki systemowi terapii zastoinowej 
niewydolności serca 
Dzięki systemowi terapii niewydolności serca (stymulator lub ICD) serce znów pracuje 
wydajnie i przepompowuje przez organizm wystarczającą ilość krwi. 

Poprawa krążenia - lepsze ukrwienie sprzyja zmniejszeniu niewydolności serca i związanych z 
nią dolegliwości. 

Pacjenci korzystający z systemu terapii niewydolności serca cieszą się poprawą kondycji 
fizycznej i lepszą jakością życia.  



Urządzenia elektryczne 
Systemy terapii niewydolności serca firmy BIOTRONIK są w jak największym stopniu 
zabezpieczone przed działaniem urządzeń elektrycznych i ich promieniowaniem. Jeśli w 
pobliżu urządzeń elektrycznych wystąpią objawy takie jak zwiększone bicie serca, 
nieregularne tętno lub zawroty głowy, należy natychmiast oddalić się od urządzenia i/lub je 
wyłączyć. W razie wątpliwości należy poinformować o tym zdarzeniu lekarza. 

Można bez obawy korzystać z następujących urządzeń: 

odbiorników telewizyjnych, radiowych, słuchawek bezprzewodowych, wież stereo lub 
podobnego sprzętu audiowizualnego; 

telefonów bezprzewodowych; 

 suszarek do włosów, golarek elektrycznych lub innych urządzeń elektrycznych, z których 
korzystamy w łazience; 

pralek, odkurzaczy, kuchenek mikrofalowych, zmywarek do naczyń i podobnych urządzeń 
gospodarstwa domowego; 

  



komputerów, sieci WLAN, faksów, kopiarek, drukarek itp.; 

wszystkich urządzeń kuchennych; 

urządzeń mierzenia pulsu. 

Należy wziąć pod uwagę, że niektóre urządzenia, takie jak np. słuchawki, są wyposażone w 
magnesy, które mogą powodować zakłócenia w niewielkiej odległości od implantu. Dlatego 
należy zachować odległość 3 centymetrów pomiędzy słuchawkami a systemem terapii CHF. 

Można bez obaw korzystać z telefonu. Jeśli chcesz używać telefonu komórkowego, 
powinieneś skonsultować to z lekarzem. Aby zapobiec ewentualnym zakłóceniom, należy 
zawsze trzymać telefon komórkowy po przeciwnej stronie niż wszczepiony system terapii 
CHF. Nawet gdy telefon nie jest używany, nie należy go nosić w pobliżu miejsca implantacji 
urządzenia. 

  



 

Uwaga: Zawsze należy sprawdzać, czy używane przez ciebie urządzenia elektryczne są w 
dobrym stanie technicznym oraz zlecać ich konserwację i naprawę specjalistom. Jeśli to 
możliwe, nie należy umieszczać urządzeń przenośnych bezpośrednio systemem terapii CHF. 

Przed użyciem następujących urządzeń/następującego sprzętu należy najpierw skonsultować 
się z lekarzem i zwrócić uwagę na wskazówki producenta, które mogą ograniczyć korzystanie 
z nich przez pacjentów ze stymulatorem serca lub defibrylatorem: 

maszyny generujące silne wibracje (wiertarki elektryczne itp.); 

broń palna; 

urządzenia elektryczne wytwarzające silne pola elektryczne, kable wysokiego napięcia, 
radiowe, telewizyjne i radarowe urządzenia transmisyjne, elektryczne nieekranowane 
systemy zapłonowe; 

  



 

spawarki i zgrzewarki elektryczne; 

indukcyjne płyty grzejne w kuchenkach elektrycznych; 

wagi z funkcją pomiaru grubości tkanki tłuszczowej. 

 

Ten symbol ostrzega pacjentów z stymulatorem serca przed 
używaniem danego urządzenia: 

 

 

 
Zakaz przebywania dla osób z rozrusznikiem serca lub defibrylatorem 

  



 

 

Rainer B., urodzony w 1944 roku, dyrektor finansowy z Frankfurtu 
  



 

„Lekarz zdiagnozował u mnie, jako konsekwencję poważnej infekcji wirusowej, 
poważną chroniczną niewydolność serca, która stanowiła przyczynę złego stanu 
zdrowia. Rozważano umieszczenie mnie na liście pacjentów oczekujących na 
przeszczep. Wtedy wszczepiono mi implant – urządzenie do resychronizacji 
serca. Z tygodnia na tydzień mój stan się poprawiał. Wróciłem do pracy na 
pełny etat i cieszę się pełnią życia.” 

  



Podróże 
Ogólnie rzecz biorąc, podróże - czy to samolotem, statkiem, pociągiem czy samochodem - nie 
stanowią problemu dla pacjentów z systemem terapii CHF. 

Jeśli potrzebujesz adresów do klinik prowadzących badania kontrolne lub lekarzy w kraju lub 
za granicą, np. na czas urlopu, prosimy o kontakt bezpośrednio z firmą BIOTRONIK, 
tel. +49(0)3068905-0 lub pocztą elektroniczną: patients@biotronik.com. 

Jeśli podróżujesz samolotem poinformuj o posiadaniu implantu pracowników ochrony i 
personel naziemny na lotnisku i w razie potrzeby pokaż im kartę identyfikacyjną implantu. 
Personel szczegółowo cię poinformuje o sposobie zachowania się podczas kontroli 
bezpieczeństwa. 

Proszę skonsultować się z lekarzem, czy możesz prowadzić samochód lub motocykl. W 
zależności od rodzaju schorzenia serca może być konieczny określony okres obserwacji, aby 
ocenić zdolność do prowadzenia pojazdów 

  



Wizyta u lekarza 
Przed każdym badaniem należy poinformować lekarza, stomatologa, personel gabinetu lub 
szpitala, że masz wszczepiony system terapii CHF. 

Poniższe metody badań są bezpieczne dla pacjenta z wszczepionym systemem terapii CHF: 

badanie rentgenowskie, 

zwykłe leczenie stomatologiczne - jak np. wiercenie i czyszczenie zębów za pomocą 
ultradźwięków 

Uwaga: W przypadku specjalnych badań i terapii, takich jak litotrypsja (kruszenie kamieni), 
przezskórna elektryczna stymulacja nerwów, obrazowanie rezonansem magnetycznym, 
radioterapia lub elektrokauteryzacja, należy najpierw dokonać oceny ryzyka i korzyści. Jeżeli 
zabiegi są konieczne, personel kliniczny musi podjąć niezbędne środki ostrożności. 

  



 

Niektóre systemy terapii zastoinowej niewydolności serca są tak zaprojektowane, że 
w określonych warunkach pacjent może poddać się badaniu rezonansem magnetycznym 
(MR). Odpowiednia informacja na ten temat znajduje się w karcie identyfikacyjnej pacjenta. 
Poinformuj lekarza o możliwości wykonania badania MR. 

 

  



Najczęściej zadawane pytania 
Czy można przechodzić przez systemy bezpieczeństwa na lotnisku lub detektory 
antykradzieżowe, jeśli ma się wszczepiony system terapii niewydolności serca? 

Tak. Systemy terapii niewydolności serca firmy BIOTRONIK są ekranowane przed wpływem 
czynników zewnętrznych. Nie zatrzymuj się przy takich urządzeniach, przejdź szybko. Należy 
uprzedzić obsługę, że nosisz system terapii niewydolności serca, ponieważ jego metalowa 
obudowa może uruchomić alarm. 

Czy będę odczuwał aktywność systemu terapii niewydolności serca? 

Nie. System terapii CHF wytwarza tylko słabe napięcie elektryczne, które oddziałuje tylko na 
serce. Jeśli jednak zauważysz jakieś anomalie (np. utrzymującą się czkawkę), poinformuj o 
tym lekarza. 

Jeśli masz wszczepione urządzenie ICD, możesz poczuć impuls defibrylacyjny, który zakończy 
arytmię serca. Lekarz ci powie, co masz robić w takiej sytuacji. 

  



 

Jak długo działa bateria systemu terapii CHF? 

Żywotność baterii zależy od stanu zdrowia użytkownika oraz od częstotliwości aktywacji 
systemu. Ogólnie rzecz biorąc systemy terapii CHF mogą pracować przez wiele lat. Lekarz 
przekaże ci szczegóły. 

Czy system terapii niewydolności serca nadal będzie poprawnie działał, gdy bateria będzie 
słabsza? 

Tak. Ponadto lekarz każdorazowo sprawdza stan baterii podczas regularnych kontroli. Jeśli w 
systemie terapii CHF wyczerpie się bateria, system wymienia się na nowy. 

  



 

Co się stanie, gdy zachodzi konieczność wymiany systemu terapii CHF? 

System terapii niewydolności serca zastępuje się nowym w ramach niewielkiego zabiegu 
chirurgicznego. Działające elektrody pozostają w sercu, podłącza się do nich nowy system 
terapii CHF. Zwykle potrzebny jest tylko krótki pobyt w szpitalu. 

 

Czy system terapii CHF musi być przeprogramowany po wszczepieniu? 

Prawdopodobnie. Zależy to od twojego stanu zdrowia i/lub twoich indywidualnych potrzeb. 
Korekty można również dokonać w późniejszym czasie. 

  



 

Czy system terapii niewydolności serca może sztucznie podtrzymywać życie danej osoby? 

Serce pracuje, o ile zaopatruje się je w dostatecznym stopniu w krew i energię. W przypadku 
śmierci słabe impulsy elektryczne, które system terapii niewydolności wysyła do serca, nie 
mają już na nie wpływu, dlatego sztuczne przedłużenie życia nie jest możliwe. 

 

Mogę korzystać z telefonu komórkowego? 

Tak, możesz korzystać z telefonu komórkowego, ale musisz przestrzegać pewnych środków 
ostrożności: Porozmawiaj z lekarzem o swojej sytuacji. Nie należy nosić telefonu 
komórkowego w pobliżu systemu terapii CHF np. w kieszeni koszuli. Używaj telefonu po 
stronie przeciwnej niż umieszczony system terapii CHF. 

  



 

Czy mogę używać urządzeń elektrycznych, takich jak kuchenka mikrofalowa, suszarka do 
włosów, koce elektryczne czy urządzenia do masażu? 

Prawidłowo działające urządzenia gospodarstwa domowego mogą być używane bez obawy. 
Nie będą miały one wpływu na działanie systemu terapii CHF. W celu zapewnienia ich 
prawidłowego funkcjonowania niezbędne naprawy powinny być zawsze wykonywane przez 
specjalistę. 

Czy system terapii niewydolności serca może wywoływać reakcje alergiczne? 

W normalnych warunkach - nie. Firma BIOTRONIK używa wyłącznie materiałów, które są 
tolerowane przez organizm człowieka. Należą do nich przykładowo medycznie kompatybilne 
i przetestowane tworzywa sztuczne oraz tytan. 

  



W jaki sposób można rozpoznać różne terapie stosowane w przypadku zastoinowej 
niewydolności serca ICD? 

ICD dostarcza impulsów o różnym natężeniu, w zależności od okoliczności. Większość 
epizodów tachykardii może być zakończona słabą stymulacją, która przejdzie niezauważona. 
Silny impuls uderzeniowy jest rzadko wymagany. W przypadku ciężkiej arytmii najczęściej 
następuje utrata przytomności i pacjenci nie czują wyzwalanego silnego impulsu. Jeśli pacjent 
jest przytomny, kiedy ICD dostarcza impuls defibrylacyjny, odczuwa wtedy ostre uderzenie w 
klatkę piersiową powodujące intensywny, ale krótki ból. 

  



Czy wstrząs wywołany przez zastoinową niewydolność serca ICD może być niebezpieczny dla 
innej osoby? 

Każdy, kto ma fizyczny kontakt z twoją klatką piersiową lub plecami po otrzymaniu silnego 
impulsu, może poczuć lekkie mrowienie elektryczne. Jest to całkowicie bezbolesne i 
nieszkodliwe. Osoby z twojego otoczenia, które są świadome istniejącej sytuacji nie powinny 
się tego obawiać. 

Czy ten implant zakłóca moje życie seksualne? 

Nie ma potrzeby ograniczania aktywności seksualnej. Niektórzy pacjenci są zaniepokojeni z 
powodu zwiększonej częstotliwości pracy serca. Jednak ICD jest zaprogramowany tak, aby 
odróżnić szybkie bicie serca od tachykardii. 

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat zastoinowej niewydolności serca, należy 
skontaktować się z lekarzem prowadzącym. 

  



 
  



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. 

  



Słownik terminów medycznych 
Arytmia: nieprawidłowy lub nieregularny (niemiarowy) rytm serca. 

Asystolia: zatrzymanie akcji serca, brak uderzeń serca. 

Blok, blok serca: stałe lub okresowe zaburzenie przewodzenia impulsów elektrycznych 
w sercu. 

Bradykardia: zbyt wolna częstotliwość akcji serca, zazwyczaj poniżej 60 uderzeń na minutę. 

  



 

Elektroda (sonda): izolowany przewód z elektrodami, który łączy stymulator z sercem 
i dostarcza impulsy elektryczne do serca. 

Elektroda endokawitarna: elektroda, która jest umieszczana w mięśniu sercowym 
(we wsierdziu- łac. endocardium). 

Elektroda epikardialna: elektroda, która jest umieszczana na zewnętrznej warstwie mięśnia 
sercowego (na nasierdziu- łac. epicardium). 

Elektrokardiogram (EKG): graficzne przedstawienie elektrycznej akcji serca podczas uderzenia 
serca. 

Fibrylacja (migotanie): szybkie, nieskoordynowane skurcze mięśnia sercowego. 

ICD: wszczepialny kardiowerter-defibrylator; implant używany do wykrywania i leczenia 
tachyarytmii komorowych. 

Komora, komory serca (łac. ventriculus): dwie dolne jamy serca. Kiedy się kurczą lub 
rozkurczają, krew jest pompowana do ciała i do jego poszczególnych organów. 

  



 

Programator: mały komputer do zewnętrznej komunikacji z rozrusznikiem serca. Służy do 
sprawdzania aktywności stymulatora, dopasowywania programu stymulatora do 
indywidualnych potrzeb oraz zapisu EKG bez dodatkowych urządzeń. 

Przedsionek (łac. atrium), przedsionki: przedsionki serca, czyli obie górne jamy serca. 
Wyróżnia się lewy i prawy przedsionek. 

Puls: rytmiczne rozciąganie tętnic w wyniku pompującego działania serca. 

Rozrusznik (stymulator) dwujamowy: stymulator serca z jedną elektrodą w przedsionku i 
jedną w komorze serca. Takie stymulatory umożliwiają koordynację impulsów 
przedsionkowych i komorowych podobną do zdrowej pracy serca. 

Rozrusznik (stymulator) serca z adaptacyjną częstotliwością: rozrusznik, który może 
dostosować częstotliwość akcji serca do poziomu aktywności fizycznej - obciążenia 
organizmu. 

Skurcz komór serca (systole): skurcz komór serca; czynność pompowania krwi. Krew jest 
pompowana z lewej komory serca do układu krwiobiegu ciała i z prawej komory serca do 
płuc. 

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

Terapia resynchronizująca: wszczepienie stymulatora serca lub urządzenia ICD w celu 
koordynacji pracy komór serca. 

  



 

Tętnice wieńcowe: tętnice zaopatrujące serce w krew. 

Tachykardia (częstoskurcz): przyspieszenie akcji serca, zbyt szybki rytm serca, zazwyczaj 
powyżej 100 uderzeń na minutę. 

Węzeł przedsionkowo-komorowy, węzeł AV: część układu przewodzącego serca, która 
przewodzi sygnały elektryczne z przedsionków do komór. 

Węzeł zatokowo-przedsionkowy: naturalny nadajnik rytmu pracy serca. Znajduje się on u 
ujścia górnej żyły głównej w prawym przedsionku i wytwarza własne sygnały elektryczne, 
które przepływają przez serce i powodują jego rytmiczną pracę (bicie serca). 
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