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Wprowadzenie 

Jesteś teraz jednym z ponad dwóch milionów ludzi na świecie, którzy mają rozrusznik serca 
(stymulator serca, kardiosymulator). 

Dawniej jedynym celem stymulatora serca było ratowanie życia. Dziś pacjenci zyskują dzięki 
temu urządzeniu nową jakość życia. Wielu z nich jest w stanie ponownie pracować w 
zawodzie, zajmować się gospodarstwem domowym, podróżować i uprawiać sport. 

Innymi słowy: pacjenci mogą wrócić do dawnego normalnego stylu życia. Niniejsza instrukcja 
zawiera przydatne informacje dotyczące serca i stymulatorów serca. Lekarz pierwszego 
kontaktu lub kardiochirurg chętnie odpowie na wszelkie możliwe dodatkowe pytania 

BIOTRONIK® - najwyższa jakość, postęp technologiczny, niezawodne rozruszniki serca od 
ponad 40 lat. 

  



Budowa serca i zaburzenia funkcjonowania 

Serce jest jamistym mięśniem wielkości pięści podzielonym na cztery jamy. Dwa przedsionki 
(łac. atrium) tworzą górną część serca, dwie komory (łac. ventriculus) - dolną. Przegroda 
międzykomorowa (łac. septum) oddziela prawą i lewą komorę. Poprzez regularne skurcze i 
rozkurcze mięśnia sercowego krew tłoczona jest do całego organizmu. Zapewnia to 
wystarczające zaopatrzenie w tlen i substancje odżywcze różnych tkanek i organów. Aby 
serce mogło zbierać krew i pompować ją do układu krwionośnego, musi być stymulowane 
przez niewielkie, samoistne impulsy elektryczne, które przechodzą z górnej do dolnej części 
serca. W zdrowym sercu te impulsy generuje węzeł zatokowo-przedsionkowy, dlatego też 
nazywany jest on naturalnym stymulatorem serca. Węzeł zatokowo-przedsionkowy 
powoduje skurcze jam serca i tym samym zapewnia jego regularne, rytmiczne bicie. 
Każdy impuls węzła zatokowo-przedsionkowego wyzwala jeden skurcz w przedsionkach, skąd 
krew jest tłoczona do komór serca. 

  



 
 

  
■ Krew utlenowana ■ Krew uboga w tlen 

Zdrowe serce w centrum układu krążenia 

  

Płuca 

Organizm 



Poprzez układ przewodzący impuls elektryczny przechodzi przez tkankę sercową, powodując 
skurcz komór, dzięki czemu krew jest pompowana do układu krążenia. 

Zdrowe serce bije od 60 do 80 razy na minutę, co odpowiada około 100 000 uderzeniom na 
dobę. Przy wysiłku lub w stresie emocjonalnym organizm potrzebuje większych ilości tlenu. 
Aby dostosować się do ww. zmienionych warunków i zwiększonego zapotrzebowania bicie 
serca może wzrosnąć do 100, a nawet więcej uderzeń na minutę. 

Zaburzenia rytmu pracy serca mogą być spowodowane wieloma przyczynami. 

Naturalny rytm mogą, na przykład, zakłócać choroby serca lub proces starzenia się. Bardzo 
rozpowszechnione są zaburzenia w systemie przewodzenia pobudzenia, aż do jego 
całkowitej blokady. 

  



 

 

 
 
 
 
Węzeł zatokowo-przedsionkowy 
 
 
Węzeł przedsionkowo-komorowy 
Pęczek Hisa 
 
 
Włókna Purkiniego 
 

 System przewodzący serca 
  

Konsekwencją ww. zjawisk patologicznych może być nieregularne lub spowolnione bicie 
serca. 
W takich przypadkach organizm, szczególnie w warunkach obciążenia - stresu fizycznego, nie 
jest zaopatrywany w wystarczającą ilość tlenu, co może powodować zawroty głowy, uczucie 
zmęczenia lub omdlenia. Medycznym terminem dla tego rodzaju objawów zaburzeń rytmu 
jest bradykardia. 
  



 
Dwie często występujące bradykardie to syndrom węzła zatokowo-przedsionkowego i blok 
przedsionkowo-komorowy. W przypadku syndromu węzła zatokowo-przedsionkowego 
funkcja węzła jest zaburzona; impulsy elektryczne są generowane nieregularnie lub zbyt 
wolno. Zwłaszcza w stresie, przy obciążeniach, serce nie jest już dłużej w stanie dopasować 
częstotliwości swojego rytmu do zwiększonych wymagań. 
 
W przypadku bloku przedsionkowo-komorowego zaburzone jest przewodzenie sygnałów 
elektrycznych z węzła zatokowo-przedsionkowego przez węzeł przedsionkowo-komorowy do 
komór. Jeśli przewodzenie między przedsionkiem a komorą zostanie całkowicie przerwane, 
mówimy o pełnym bloku przedsionkowo-komorowym. W odpowiedzi dodatkowe ośrodki 
elektryczne w sercu wytwarzają bardzo powolny rytm pomocniczy, aby zapewnić 
przynajmniej funkcje podtrzymania życia. 
 
W takich przypadkach praca serca może być w znaczący sposób wspomagana 
lub uzupełniana przez stymulator serca. 

 

  



  

 Starannie dobrane impulsy elektryczne rozrusznika stymulują w taki sposób mięsień 
sercowy, że rytm serca ponownie upodabnia się do rytmu zdrowego organu. 
  



 

 
 
  



 
 

Rozrusznik serca 

Nowoczesne systemy stymulatorów mogą być dostosowane do indywidualnych zaburzeń 
funkcjonowania serca. Składają się one z rozrusznika serca i podłączonych do niego elektrod 
(sond). Rozrusznik serca zawiera zminiaturyzowany układ elektroniczny i baterię. Urządzenie 
się aktywuje każdorazowo, gdy pacjent wykazuje zaburzony rytm serca. 

Aby to zapewnić system musi być w stanie wykryć samoistną aktywność serca. Kiedy 
stymulator wysyła impuls elektryczny mięsień sercowy kurczy się. Połączenie pomiędzy 
stymulatorem a sercem jest tworzone przez jedną lub dwie elektrody. Elektroda jest bardzo 
cienkim, izolowanym elektrycznie przewodnikiem, wprowadzonym do prawego przedsionka 
lub prawej komory serca. 

  



 
 

Przezroczysta głowica przyłączeniowa 
 

Wyjątkowo wydajna bateria 

 
Układ elektroniczny Biokompatybilna obudowa tytanowa  

 
 

Rozrusznik serca 

Elektrody wykrywają aktywność serca, przekazują tę informację do stymulatora i przesyłają 
impuls elektryczny do serca. 

W zależności od wymagań terapeutycznych można wszczepiać stymulatory jedno 
i dwujamowe. Terminy te odnoszą się do właściwości rozrusznika serca, polegających na 
stymulacji jednej lub dwóch jam serca i wyczuwaniu samoistnej aktywności serca. 

  



 

 

Rozrusznik jednojamowy 
 
W układzie dwujamowym umieszcza się zazwyczaj jedną elektrodę w przedsionku, a drugą w 
komorze serca. Dzięki temu sychnronizuje się aktywność obu jam i zapewnia optymalny 
skurcz mięśnia sercowego. 
  



 

 

Rozrusznik dwujamowy  
Wiele rozruszników jest w stanie automatycznie dostosowywać częstotliwość wysyłanych 
impulsów elektrycznych, w zależności od zmieniających się potrzeb i aktywności pacjenta. 
Tak zwane adaptacyjne funkcje rozruszników serca są możliwe dzięki specjalnym czujnikom 
w urządzeniu, które reagują na zmieniające się warunki. Zmieniające się potrzeby organizmu, 
pojawiające się na przykład podczas biegania, pływania lub pracy w ogrodzie, są 
kompensowane przez stymulator serca, który zwiększa częstotliwość rytmu serca. 
 
  



 
Najnowsza generacja rozruszników serca firmy BIOTRONIK jest również w stanie reagować na 
zmiany stanu emocjonalnego. 

Na przykład, jeśli oglądasz bardzo ekscytujący film lub zaskoczy cię coś niespodziewanego, 
bicie serca może ulec przyspieszeniu, a ciśnienie krwi wzrośnie. System stymulacji ze 
sprzężeniem zwrotnym (Closed Loop Stimulation), to specjalna funkcja niektórych 
stymulatorów pozwalająca na dostosowanie się nawet do takich przejawów stresu 
emocjonalnego. 

Szeroka gama produktów firmy BIOTRONIK umożliwia lekarzowi prawidłową diagnozę 
zaburzeń rytmu serca i podjęcie odpowiedniego leczenia. Dzięki intensywnym pracom 
badawczym stymulatory te odpowiadają aktualnemu poziomowi rozwoju technologicznego, 
są bardzo małe, lekkie i bezpieczne. Lekarz cię poinformuje, który stymulator jest najbardziej 
odpowiedni w twoim przypadku. 

 

  



 

  
Hans M., urodzony w 1932 roku, z Berlina, emerytowany kardiolog 

  



 

 
„Dawniej jako lekarz sam wszczepiałem rozruszniki serca. Gdy później zacząłem 
odczuwać takie same symptomy jak moi dawni pacjenci, a mój następca 
wykonał mi EKG, moje przypuszczenia przerodziły się w pewność: 
potrzebowałem stymulatora. Odkąd mam to urządzenie ani razu nie 
zemdlałem. Czuję się świetnie i jestem w dobrej formie. Cieszy mnie, że mogę 
znów być aktywny w klubie wioślarskim.” 
  



 
  



Wszczepianie 

Zabieg wszczepienia najczęściej trwa około godziny. Zazwyczaj wykonuje się znieczulenie 
miejscowe poniżej kości obojczykowej, w tym miejscu wykonuje się małe nacięcie. 
Następnie, przez żyłę, do serca wprowadza się ostrożnie elektrodę stymulatora. Ponieważ 
naczynia krwionośne nie są wrażliwe na ból, ta procedura nie wymaga dodatkowego 
znieczulenia. Na ekranie rentgenowskim lekarz kontroluje prawidłowe ułożenie elektrody w 
sercu. 

Po przetestowaniu działania elektrody zostaje ona podłączana do stymulatora. Rozrusznik 
jest następnie wszczepiany do małej „kieszonki” poniżej obojczyka. Na koniec lekarz zakłada 
kilka szwów w miejscu nacięcia. 

 

  



Po wszczepieniu 

Zazwyczaj w krótkim czasie po zabiegu implantacji następuje powrót do zdrowia. Niekiedy 
w miejscu wszczepienia może wystąpić niewielki ból w okolicach rany. Te dolegliwości z 
reguły szybko mijają, a wkrótce prawie w ogóle nie będziesz czuć, że masz stymulator serca. 

Skonsultuj się z lekarzem prowadzącym jeśli: 

rana w miejscu wszczepienia staje się czerwona, gorąca, pojawia się obrzęk lub jeśli 
sączą się z niej płyny; 

masz gorączkę, czujesz zawroty głowy, zauważasz bóle w klatce piersiowej 
lub przedłużające się zmęczenie i osłabienie. 

W pierwszych dniach po zabiegu należy również unikać szerokich ruchów ramieniem po 
stronie stymulatora. Wkrótce po implantacji odwiedzisz lekarza na pierwszym badaniu 
kontrolnym, aby sprawdzić aktywność serca i funkcjonowanie stymulatora. 

  



 

 

 
Programator ICS 3000  

Ustawienia stymulatora są w razie potrzeby dostosowywane do twoich indywidualnych 
potrzeb. Nie wymaga to żadnej dodatkowej interwencji chirurgicznej, ponieważ lekarz używa 
zewnętrznego urządzenia do programowania.  



W większości przypadków nawet nie zauważysz, że dokonano przeprogramowania. Od tego 
momentu lekarz będzie ustalał terminy wizyt kontrolnych w regularnych odstępach czasu - 
zazwyczaj co sześć miesięcy. Podczas tych badań lekarz sprawdza funkcjonowanie 
stymulatora serca, stan baterii oraz próg pobudliwości serca. 
 
  



 

Życie z rozrusznikiem serca 

Po implantacji można powoli powrócić do rutynowych codziennych 
zajęć, stosowanie do ustaleń z lekarzem. 

Należy przestrzegać następujących wskazań: 

 Jeśli poza wszczepieniem stymulatora serca powinieneś przyjmować dodatkowo jakieś 
leki, należy je przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. 

 Należy systematycznie poddawać się badaniom kontrolnym. 

Należy zawsze nosić przy sobie kartę identyfikacyjną stymulatora – zarówno w podróży 
jak i w domu czy w bliskim otoczeniu. 

Jeśli zauważysz jakieś nieprawidłowości w związku z stymulatorem serca, skontaktuj się z 
lekarzem. 

  



 

Powrót do normalnego życia 

Wkrótce po wszczepieniu można wrócić do normalnego trybu życia. Możesz wykonywać 
prace w ogrodzie, prace domowe lub prowadzić samochód. 

Możliwe jest również wzięcie prysznica, kąpanie się i pływanie. Po konsultacji z lekarzem, 
w większości przypadków będziesz mógł znowu pracować w zawodzie i realizować hobby, 
jak również bez problemu podejmować ponownie aktywność sportową czy seksualną. 

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek dolegliwości należy poinformować o tym 
lekarza. 

  



 

 

  



Urządzenia elektryczne 

Rozruszniki serca firmy BIOTRONIK są w największym możliwym stopniu zabezpieczone przed 
działaniem urządzeń elektrycznych i ich promieniowaniem. Jeśli jednak w pobliżu urządzeń 
elektrycznych wystąpią objawy takie jak przyspieszone 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 
rozrusznikiem serca. 

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 stymulator 
serca. Nawet gdy telefon nie jest używany, nie należy go nosić go w pobliżu stymulatora. 

  



 

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 nad rozrusznikiem 
serca. 

Należy najpierw skonsultować się z lekarzem i zwrócić uwagę na wskazówki producenta, 
które mogą ograniczyć korzystanie z danych urządzeń przez pacjentów ze stymulatorem 
serca przed użyciem następujących urządzeń/następującego sprzętu: 

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 znak ostrzega pacjentów z stymulatorem serca przed używaniem 
następującego urządzenia: 

 

 

Zakaz przebywania dla osób z rozrusznikami serca 

  



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

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 pod adresem: patients@biotronik.com. 

Jeśli podróżujesz samolotem poinformuj o posiadaniu rozrusznika pracowników ochrony i 
personel naziemny na lotnisku i w razie potrzeby pokaż im kartę identyfikacyjną stymulatora 
serca. Personel szczegółowo poinformuje cię o sposobie zachowania się podczas kontroli 
bezpieczeństwa (patrz również str. 35). 

Podróżowanie samochodem przebiega bez problemu. Dla własnego bezpieczeństwa należy 
zawsze mieć zapięty pas bezpieczeństwa - nie uszkodzi to stymulatora. 

  



Wizyta u lekarza 

Przed każdym badaniem należy poinformować lekarza, stomatologa, personel gabinetu lub 
szpitala, że masz wszczepiony stymulator serca. 

Poniższe metody diagnostyczne są bezpieczne dla pacjentów z rozrusznikiem: 

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 modele stymulatorów są tak zaprojektowane, że przy zachowaniu odpowiednich 
środków ostrożności możliwe jest badanie rezonansem magnetycznym. Karta identyfikacyjna 
stymulatora podaje, czy tak jest w przypadku twojego rozrusznika. Proszę poinformować 
lekarza o takiej możliwości. 
  



Odpowiedzi na najczęściej 
zadawane pytania 

Czy mając rozrusznik serca mogę przejść kontrolę bezpieczeństwa na lotnisku lub przez 
urządzenia antykradzieżowe w domach towarowych? 

Tak, rozruszniki serca BIOTRONIK są ekranowane przed oddziaływaniem czynników 
zewnętrznych. Nie zatrzymuj się przy takich urządzeniach, przejdź szybko. Należy uprzedzić 
obsługę, że nosisz stymulator serca, ponieważ jego metalowa obudowa może wywołać alarm 
(patrz również str. 32). 

Czy będę odczuwał działanie stymulatora? 

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

  



Co się dzieje, kiedy wymienia się stymulator? 

Stymulator serca usuwa się podczas niewielkiego zabiegu chirurgicznego. Działające 
elektrody pozostają w sercu, podłącza się do nich nowy stymulator serca. 
Zwykle potrzebny jest tylko krótki pobyt w szpitalu. 

Czy stymulator musi być przeprogramowany po wszczepieniu? 

Prawdopodobnie. Zależy to od objawów choroby i/lub potrzeb pacjenta. Korekty można 
również dokonać w późniejszym czasie. 

Czy stymulator może w sztuczny sposób utrzymać człowieka przy życiu? 

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

  



Czy 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 stymulatora serca, np. w kieszeni koszuli. Używaj telefonu trzymając 
go po stronie przeciwnej niż umieszczony rozrusznik. 

Jak długo działa bateria stymulatora? 

Żywotność baterii zależy od typu stymulatora, objawów choroby i częstotliwości stymulacji. 
Ogólnie rzecz biorąc rozruszniki pracują przez wiele lat. Lekarz przekaże ci szczegóły. 

  



Czy stymulator nadal będzie poprawnie działał, gdy bateria będzie słabsza? 

Tak. Ponadto, lekarz sprawdza stan baterii za każdym razem podczas regularnych badań 
kontrolnych. Jeśli bateria się wyładuje, stymulator zostanie zastąpiony nowym. 

Jak często muszę chodzić na badanie kontrolne? 

Lekarz poinformuje cię o następnej wizycie kontrolnej. Zazwyczaj wizyty odbywają się co 
sześć miesięcy. Należy przestrzegać podanych terminów. 

  



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 stymulator. W celu zapewnienia ich prawidłowego 
funkcjonowania niezbędne naprawy powinny być zawsze wykonywane przez specjalistę. 

Czy stymulator 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. 

  



 

  



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). 

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

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

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

Komora, komory serca: 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: skurcz komór serca. Krew jest pompowana z lewej komory serca do układu 
krwiobiegu ciała i z prawej komory serca do płuc. 

  



 

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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