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חוברת מידע בנושא קוצב לב
חוברת מידע זו תורגמה והותאמה לשימוש בישראל ע"י החוג לאלקטרופיזיולוגיה וקיצוב של האיגוד הישראלי 

לקרדיולוגיה. חלק קטן מן התכנים וההמלצות אינם רלבנטיים לישראל. המידע בחוברת ניתן לצורך חינוך ומתן מידע 
כללי ואינו תחליף ליעוץ מקיף ומסודר ע"י הקרדיולוג המטפל.



 

  מידע לחולה-קוצב לב 
 

המידע המצוי . חוברת זו מיועדת לשימוש עבור אלה המעוניינים לדעת עוד על קוצבי לב
החוברת מכילה תיאור . בחוברת זו מבוססת על מחקרים ועל ניסיונם האישי של חולים

 .של תהליך השתלת קוצב הלב
 

 תוכן עניינים
 

 ?מהו קוצב לב

 ?מדוע אני צריך קוצב לב

 ולכת חשמל תקינההלב וה

 חסם לב קבוע או לסירוגין

 תסמונת סינוס חולה

 אי ספיקת לב

 ?כיצד מושתל קוצב הלב

 ?האם קיימים סיכונים הנובעים מקיום הפרוצדורה

 ?מה קורה לאחר ההשתלה

 השימוש בזרוע לאחר ההשתלה

 אתר הפצע

 ?האם ארגיש בשינוי לאחר ההשתלה

 ?תי לאחר ההשתלההאם אהיה רשאי להפסיק את הטיפול התרופ

 הנחיות בטיחות

 ?האם קיים ציוד כלשהו העלול להשפיע על קוצב הלב שלי

 הביקור במרפאת קוצב הלב

 החלפת קוצב הלב

  יצירת קשר עם מרפאת קוצב הלב



 

 מושגיםמילון 
 

  מכשיר בדיקה המתעד את תפקוד הלב-אלקטרוקרדיוגרמה    ג"אק
 

ת החשמל של הלב החוצץ בין האזור במערכת הולכ חדרי-הקשר הפרוזדור
 הפרוזדורים ולחדרים

 
המספקים את מרבית כוח , שני חלליו התחתונים של הלב חדרים

 .השאיבה שלו
 

האותות החשמליים בלב מואטים או נחסמים בעודם נודדים  חסם לב
 .מחלליו העליונים של הלב אל חלליו התחתונים

 
 שני חלליו העליונים של הלב  פרוזדורים

 

 
 ?וצב לבמהו ק

 
אשר , )קופסת קוצב לב(קוצב לב הינו מכשיר קטן ומתכתי האטום בעטיפה מפלסטיק 

המכשיר מחובר לליבך באמצעות חוט אחד או יותר . מכיל סוללה ומעגלים חשמליים
 דרך כלי דם אל הלב וקופסת קוצב הלב לרוב ות עובראלקטרודותה. אלקטרודההמכונה 

קוצב הלב מסוגל לנטר .  ליד עצם הבריח, של החזהמושתלת מתחת לעור בחלקו העליון 
קוצבי לב . את פעילות ליבך ולהפיק אותות חשמליים המסוגלים לתקן קצב לב חריג

אך הם גם משמשים לטיפול , )ברדיקרדיה(משמשים לרוב כטיפול בקצב לב מואט 
דש קיים דגם ח). הפרוזדורים(בהפרעות קצב מואץ שמקורן בחלליו העליונים של הלב 

חדרי -השתלת קוצב הלב הדו". CRTקוצב "או " חדרי-קוצב לב דו"המכונה , של קוצב לב
קוצב לב ; משמשת בשנים האחרונות יותר ויותר לטיפול בחולים הסובלים מאי ספיקת לב

 . וניתן להתייעץ עם הרופא בדבר האפשרות להשתלתו, זה אינו מתאימה לכל החולים
 

לשכתיים -או תלת) אלקטרודותשני  (-דו, ) אחדאלקטרודה (-קוצבי לב עשויים להיות חד
 .סוג קוצב הלב אשר יושתל בגופך יקבע בהתאם לצרכיך האישיים). אלקטרודותשלושה (
 

 
 ?מדוע אני צריך קוצב לב

 
הדבר נובע מקיומו של פגם כלשהו , אם הרופא שלך המליץ לך על השתלת קוצב לב

ה התקין של מערכת הולכת החשמל בלב הכרת תפקוד. מערכת הולכת החשמל בליבך
 .תסייע לך להבין כיצד פגם כלשהו במערכת משפיע על תפקוד ליבך



 

 

 הלב והולכת חשמל תקינה 

 
 

לב , כלל-בדרך. תפקידו להזרים דם וחמצן לאיברים החיוניים בגופך; הלב הינו שריר
 .ה פעימות בדק100- ל50ובתדירות של בין , תקין ובריא פועם באופן סדיר

 
ושניים תחתונים ) הפרוזדור הימני והשמאלי(שניים עליונים , בלב קיימים ארבעה חללים

בדומה למערכת חוטי (ללב קיימת מערכת חשמלית , כמו כן. החדר הימני והשמאלי(
דרך נתיבי הולכת החשמל ) פעימות(אשר שולחת אותות , )החשמל בבית או במכונית

, במצב תקין.  דם אל איבריו השונים של הגוףבלב אשר גורמים לו להתכווץ ולשאוב
אשר ממוקם בחלקו , )פרוזדורי-הקשר הסינוס(י קוצב הלב הטבעי "פעימת הלב נוצרת ע

האות החשמלי , פרוזדורי-לאחר היווצרותו בקשר הסינוס. העליון של הפרוזדור הימני
ודת צומת ולאחר מכן הוא נע כלפי מטה עד הגיעו לנק, ממשיך לנוע דרך שני החללים

. אשר ממוקמת בין חלליו העליונים והתחתונים של הלב, )חדרי-הקשר הפרוזדור(קטנה 
בתגובה . מנקודה זו האות מתפשט במהירות דרך נתיבי הולכה מיוחדים אל חדרי הלב

 .חדרי הלב מתכווצים ושואבים דם אל הגוף, לכך
 

 לקוי של מערכת תפקוד. לעיתים מערכת הולכת החשמל בליבך אינה מתפקדת כראוי
וכן לפעימות לב , הולכת החשמל בלב עלול להוביל לפעימות לב איטיות או מהירות מדי

 .סדירות-בלתי
 

 .ל"קוצב הלב מסוגל לתקן חלק מן הפרעות הקצב הנ
 

 :להלן רשימה של מספר מחלות נפוצות הגורמות ללב לפעום באופן בלתי תקין
 



 

 חסם לב קבוע או לסירוגין
 
המחלה מוגדרת כמצב בו . ת קוצב הלב נובעות מקיומה של מחלה זו מהשתלו60%-כ

חסימה זו מונעת את מעבר . חסום) 1ראה תרשים (חדרי או הצומת -הקשר הפרוזדור
". לב-חסם"מחלה זו נקראת . האות החשמלי מחלליו העליונים  הלב אל חלליו התחתונים

, עימות לב מואטותתסמיני המחלה הינם פ. הלב עשוי להיות מלא או חלקי-חסם
קוצב הלב מסוגל להשיב את קצב הלב לתקינותו ולעקוף . סחרחורת ואובדן הכרה

מערכת החשמל של הלב אשר " בלאי"מחלה זו נובעת לרוב כתוצאה מ. זו" חסימה"
 . אך לעיתים היא עלולה להיות מחלה מולדת, מתפתח עם הגיל

 

 תסמונת סינוס חולה
 

מצב זה עלול לגרום לפעימות לב . ינו מתפקד כראויזהו מצב בו קוצב הלב הטבעי א
קוצב לב משמש לטיפול בקצב הלב , לרוב. או לשילוב של שניהם, מואצות או מואטות

 . וטיפול תרופתי ניתן עבור קצב הלב המואץ, המואט
 

ובה , "אבלציית קטטר"לעיתים מושתלים קוצבי לב לאחר פרוצדורה המכונה , כמו כן
על מנת להרוס ) באופן הדומה לפעולת תנור מיקרוגל(יית גלי רדיו נעשה שימוש באנרג

הרס ). 1ראה תרשים , נקודת הצומת בלב(חדרי -את התאים באזור הקשר הפרוזדור
חדרי מונע את מעבר פעימות הלב מחלליו העליונים אל חלליו -הקשר הפרוזדור

הרופא . הלבולאחריו קוצב הלב משמש להעברת אותות חשמליים בתוך , התחתונים
, למידע נוסף על פרוצדורת האבלציה. שלך יידע אותך אם הינך נדרש גם לפרוצדורה זו

 .ראה חוברת מידע נפרדת
 

 אי ספיקת לב
 

) מצב בו הלב אינו שואב דם באופן תקין(חלק מן האנשים הסובלים מאי ספיקת לב 
אם הינך ". CRTב קוצ"או " חדרי-קוצב לב דו"יכולים להיעזר בקוצב לב מיוחד המכונה 

טיפול זה אינו , עם זאת. טיפול זה עשוי להקל על חלק מתסמיניך, סובל מאי ספיקת לב
ונדרש תהליך הערכה קפדני בטרם , מתאים לכל החולים הסובלים מאי ספיקת לב

 .הרופא שלך ידון עימך בנושא זה. מתבצעת השתלת קוצב לב מסוג זה
 

על מנת . ועדים לטיפול בהפרעות קצב שונותקיימים סוגים שונים של קוצבי לב המי
ייתכן ותידרש לעבור מספר בדיקות בטרם , לקבוע מהו קוצב הלב המתאים ביותר עבורך

הרופא שלך ידון עימך בנוגע לאפשרויות הקיימות . ייבחר קוצב הלב המתאים עבורך
 . עבורך ויספק עבורך מידע מפורט יותר

 



 

 ?כיצד מושתל קוצב הלב
 

 יסביר לך מדוע הינך נדרש להשתלת קוצב לב וכיצד קוצב הלב עשוי לסייע הרופא שלך
וכן מה תהיינה ההשלכות אם , עלייך לדעת כיצד השתלת קוצב הלב תשפיע על חייך. לך

 אם תקבל את .י הרופא"הסבר מפורט על נושאים אלה ינתן לך ע. לא תתבצע ההשתלה
תסופק , כמו כן. ופס הסכמהאתה תתבקש לחתום על ט, ההחלטה לבצע את ההשתלה

בשלב זה תוכל לדון בנושא . לך חוברת מידע העוסקת בטופס ההסכמה בטרם תחתום
 ).ראה להלן(אם קיימים לך צרכים מיוחדים בהקשר זה , מיקום קוצב הלב

 
עם הגיעך אל חדר . הפעולותאחות המחלקה שלך תוביל אותך אל חדר , ביום ההשתלה

לאחר מכן תתבקש לשכב על מיטת . ך בשניתק את פרטיאחות נוספת תבדו, הפעולות
 .ניתוח

 

 
 

אשר , אך ינתן לך  סם הרדמה, הפרוצדורה לרוב אינה מתבצעת תחת הרדמה מלאה
הרופא ינקה את עורך באמצעות , בטרם יתחיל הניתוח. יגרום לך לחוש רגוע ורדום

כ "בד(ם הבריח  ויזריק לך זריקת הרדמה מקומית מתחת לעור שליד עצתתמיסה מחטא
, אם הינך שמאלי, למרות זאת. שכן מרבית האנשים הם ימניים, מתחת לצידו השמאלי

זריקה זו תאלחש את האזור ). תוכל לבקש מן הרופא לבצע את ההשתלה בצד ימין
ייתכן ויוחדרו לתוך . וריד לתוך ליבךה דרך ותאלקטרודותאפשר לרופא שלך להעביר 

, לאחר מכן.  בהתאם לסוג קוצב הלב הנדרשלקטרודותאשניים או שלושה , גופך אחד



 

קופסה זו תמוקם מתחת לעור .  יחוברו לקופסת קוצב הלבאלקטרודות או האלקטרודהה
. נמסים-תתבצע תפירת החתך באמצעות תפרים נמסים או בלתי, לאחר מכן. החזה שלך

 תיודע אתה, י רופא המשפחה או אחות במרפאה מקומית"אם תפרייך נדרשים להסרה ע
 .הפרוצדורה כולה אורכת כשעה עד שעה וחצי. על כך בטרם תשוחרר מבית החולים

 

 ?האם קיימים סיכונים הנובעים מקיום הפרוצדורה
 

האח המומחה שלך /הרופא. קיימים מספר סיכונים נדירים המלווים בהשתלת קוצב הלב
. טופס ההסכמהיסבירו לך בפרוטרוט בנוגע לכל אחד מסיכונים אלה בטרם תחתום על 

 ;הסיכונים הנפוצים ביותר הינם, באופן כללי
 

 דימום באזור ההשתלה או , סיכון נמוך לזיהום. 
 ייתכן כאב מקומי באשור החתך למספר ימים. 
  ניתן לזהות -) חזה אוויר(קיים סיכון נמוך לחירור הריאה במהלך הפרוצדורה 

מצב . ת קוצב הלבי בדיקת רנטגן אשר מתבצעת מיד לאחר השתל"זאת לרוב ע
לעיתים נדירות תידרש . זה עשוי לתקן את עצמו ללא צורך בטיפול נוסף

. אשר יוחדר לריאתך דרך החלל שבין הצלעות, להחדרת צינור ניקוז זעיר
פרוצדורה זו אינה מסובכת וצינור הניקוז יסולק מגופך בטרם תשחרר מבית 

 .החולים
  זהו סיבוך נדיר ביותר אך . הפעולהקיים סיכון נמוך ביותר לחירור הלב במהלך

נושא בחוסו סכנה עקב יציאת דם מהלב לקרום העוטף אותו ויצירת לחץ על 
מצב נדיר זה מחייב פעולות . חללי הלב המונעים התרחבות תקינה וקבלת דם

י מחט ולעתים נדירות ביותר לניתוח "דחופות של ניקוז דם מחלל קרום הלב ע
 .לתיקון החור

 עלול להיעקר אלקטרודה ה- ממקומם אלקטרודותעקירת הסיכון נמוך ל 
 .  למקומו המיועדאלקטרודהתידרש החזרת ה,  במקרה זה. ממקומו

 
 

 ?מה קורה לאחר ההשתלה
 

בה תתבקש לשכב במיטה למשך מספר , תועבר חזרה למחלקה, לאחר הפרוצדורה
קופה מסוימת תעבור ניטור קצב לב למשך ת. לאכול ולשתות, תוכל לקוםשעות בטרם 
ג באמצעות מספר "ייתכן ותחובר למכונת אק, ודא שקוצב הלב פועל כהלכהעל מנת לו

-במיוחד ביום, הפצע עלול לגרום לתחושת כאב עזה. אלקטרודותאלקטרודות מדבקה ו
מומלץ לך לקחת משככי כאבים באופן , מסיבה זו. יומיים הראשונים לאחר ההשתלה

תנתן , כמו כן. חשוב מאוד כי תיידע את האחות מיד כאשר הנך חש בכאב כלשהו. סדיר
 .ם חיידקילך אנטיביוטיקה בטרם ולאחר הפרוצדורה על מנת למזער את הסיכון לזיהו

 
אם כי תהיה רשאי להתרחץ , יש לשמור על הפצע נקי ויבש עד להחלמתו המלאה

בקש מהאחות לתת לך תחבושת אטימה . כשלושה או ארבעה ימים לאחר ההשתלה



 

דווח לאחות על כל בעיה הקשורה . כך שתוכל להתרחץ מבלי להרטיב את הפצע, למים
 . באזור הפצע

 
, יתך באותו היום בו תתבצע ההשתלה או ביום למחרתקרוב לודאי שיותר לך לשוב לב

לא התלוו סיבוכים לניתוח וכן כי הרופא , וזאת בהנחה שקוצב הלב שלך מתפקד כראוי
תפקוד קוצב הלב שלך ייבדק בטרם . שלך מעריך שהינך רשאי לשוב לביתך בבטחה

משמש בדיקה זו עשויה לכלול את השימוש במכשיר תכנות מיוחד אשר . תשוב לביתך
ייתכן ותדרש רק , עם זאת. לקביעת הגדרות המכשיר ומסוגל לזהות ליקויים בתפקודו

 .ג בטרם תשוחרר לביתך"לבדיקת מגנט פשוטה ולאק
 

כמו .  דקות וניתן לבצעה במחלקה או במרפאת קוצב הלב15-בדיקה זו אורכת בערך כ
וקמים באופן מדויק  ממאלקטרודותיהיה עלייך לעבור צילום רנטגן על מנת לאשר שה, כן

אנא , אם יש שאלה או חשש כלשהו בנוגע למכשירך. ולוודא שהכל תקין לאחר הניתוח
 .פנה לפיזיולוג או לאח המומחה שלך

 
אשר מכיל פרטים בדבר סוג ודגם קוצב , ינתן לך כרטיס מזהה לקוצב הלב, לאחר מכן
, פואי נוסף בעתידאם תידרש לטיפול ר. עלייך לשאת כרטיס זה עימך תמיד. הלב שלך

 .חשוב כי תציג כרטיס זה לסגל הרפואי המטפל בך
 
 

 השימוש בזרוע לאחר ההשתלה
 

אשר ,  מספר שבועות לאחר ההשתלהאלקטרודותרקמות נוספות תגדלנה מסביב ל
השתדל להמנע מלהרים את הזרוע שבצידו של קוצב הלב . ימנעו מהם מלזוז ממקומם

לאחר . יום הראשון שלך- מאחורי הגב עד לאשפוזמעל לגובה הכתף או ממתיחת הזרוע
 .תוכל לשוב לפעילות שגרתית, ביקורך הראשון במרפאת קוצב הלב

 
 

 אתר הפצע
 

אנא המנע מלבוש צמוד באזור . הגלדה מלאה של הפצע שלך תארוך כשישה שבועות
אם הינך מבחין . הפצע עד להגלדתו המלאה על מנת למנוע את שפשוף האזור הפצוע

בעבוע נוזל מן אזור /או מזהה כל סימן של דימום, חש בכאב או בנפיחות, ומיותבאדמ
שכן אלה עלולים להצביע על זיהום , דווח על כך לאלתר לרופא המשפחה שלך, הפצע
 .הפצע

 
וכן גם בגושים נוספים המצוים , ייתכן ותוכל לחוש את קופסת קוצב הלב מתחת לזרועך

הממוקמים ליד הקופסה , אשר מחוברים לקופסה אלקטרודותאלה הם ה. בקרבת מקום
אך אנא , אלקטרודותחשוב מאוד שלא תנסה להזיז את הקופסה או את ה. מתחת לעור

 .יידע את צוות המרפאה אם הם ממשיכים להפריע לך



 

 ?האם אני ארגיש בשינוי לאחר ההשתלה
 

 בפעם הגדרות אלה תקבענה. המכשיר יוגדר באופן מיטבי בהתאם לצרכיך האישיים
אך ייתכן ותידרש לשנות הגדרות אלה במהלך , הראשונה בטרם תעזוב את בית החולים

 . פגישות המעקב שלך במרפאה ולפי הצורך
 

, אך ייתכן ותבחין לעיתים בדופק מואץ, אינך אמור לחוש בפעילותו של קוצב הלב
 . ובמיוחד אם סבלת מקצב לב איטי ביותר בטרם ההשתלה

 
ולכן אם סבלת מדפיקות לב בטרם , ו משמש להאטת קצב לב מואץקוצב הלב לרוב אינ

 .במקרים אלו ניתן לטפל תרופתית בדפיקות הלב. ייתכן ותמשיך לסבול מהן, ההשתלה
 

והוא יפעל רק , קוצב לב מתוכנת על מנת לאפשר לליבך לפעול באופן עצמאי ככל הניתן
 ".לפי דרישה"צב הלב פועל קו, במילים אחרות, כאשר קצב ליבך יואט באופן משמעותי

 
 

האם אוכל להפסיק את הטיפול התרופתי לאחר 
 ?ההשתלה

 
 .השתלה והוא כפוף לשיקול דעתו של הקרדיולוג שלךל בסיבה דבר זה תלוי 

 

 הנחיות בטיחות
 

 נהיגה ברכב
 

אשר מידתן תלויה בסיבה שמפאתה נדרשת להשתלת ,  קיימות מספר הגבלות נהיגה
שכן הם יוכלו , ד כי תדון בנושא זה עם האחות או הרופא שלךחשוב מאו. קוצב הלב

 .להסביר לך ביתר פירוט מהן ההגבלות החלות עלייך
  

 פעילות גופנית לאחר ההשתלה
 

תוכל להשתתף במרבית . מידה מסוימת של פעילות גופנית נדרשת לשמירה על לב בריא
צמצם את הסיכון לגרימת וזאת על מנת ל, אך מומלץ להמנע מספורט מגע, סוגי הספורט

 .נזק לקוצב הלב שלך
 

מומלץ כי תגביר ,  שבועות4-6-לרוב לאחר כ, לאחר תקופת החלמתך הראשונית
 . בהדרגה את רמת הפעילות שלך ככל הניתן

 



 

במרפאת קוצב הלב שלך אם יש לך שאלות בנוגע לקיום , אנא התייעץ עם הרופא
 .פעילות גופנית

  
 

 לול להשפיע על קוצב הלב שליהאם קיים ציוד כלשהו הע
 

אך היא עלולה להפריע זמנית , הפרעה אלקטרומגנטית לא תזיק לקוצב הלב שלך
מרבית המכשירים החשמליים והמכניים איתם אתה נמצא במגע . לפעילותו במהלכה

, כיריים, מקרר, מכשירים ביתיים כגון רדיו. יומיומי לא ישפיעו על תפקוד קוצב הלב שלך
מחשב ותנור מיקרוגל לא ישפיעו על קוצב הלב שלך , מכונת גילוח, טלוויזיה, רחוק-שלט

 . כל עוד הם תקינים
 

לא מומלץ לבעלי קוצב : "ייתכן ותבחין באזהרה הבאה, אם הינך רוכש מוצר חשמלי ייתכן
אזהרה זו לרוב משמשת להגנה על היצרן מתביעה ואינה בהכרח מהווה גורם ". לב

 . ייעץ בנושא זה עם מרפאת קוצב הלבמומלץ להת. דאגה ממשי
 

, אם הינך חש סחרחורת או חווה דפיקות לב במהלך השימוש במכשיר חשמלי, עם זאת
מומלץ כי תתרחק מן המכשיר מיד ותטלפן לרופא במרפאת קוצב הלב לקבלת ייעוץ 

 .מתאים
 

 מגנטים
 

ת מכשירי המנע מנשיא. יש להמנע מנשיאת מגנטים או ממיקום מגנטים על פני החזה
שכן הם מכילים מגנטים חזקים אשר עלולים להפריע לתפקוד קוצב , סטריאו או רמקולים

 .הלב שלך
 

 מערכות אזעקה בכניסה לחנויות
 

מומלץ לעבור את הכניסה לחנות בה מותקנת מערכת אזעקה בקצב הליכה רגיל ולא 
 .להתעכב באזור הכניסה

 טיפול נוסף בבית החולים/ ציוד רפואי 
 

ת הציוד המשמש את בית החולים שלך או את הרופא משפחה שלך לא יגרום לכל מרבי
מומלץ כי תיידע את סגל הרופאים ורופאי , עם זאת. הפרעה בתפקוד קוצב הלב שלך

עלייך לשאת את הכרטיס המזהה . השיניים המטפלים בך על נוכחות קוצב הלב שלך
צור קשר עם מרכז ההשתלות מומלץ לי, כמו כן. שלך בכל פעם שתבקר בבית החולים

שלך לקבלת ייעוץ מתאים בטרם תיגש לבית החולים על מנת לערוך בדיקות או לעבור 
 .ניתוחים אשר אינם קשורים לקוצב הלב שלך

 



 

סריקות טומוגרפיה , ניתן לעבור בבטחה צילומי רנטגן
 .ממוחשבת וממוגרמה

 
 –TENSיחידות (מסוימים ממריצים עצביים ושריריים . MRIיש להמנע מביצוע סריקות 

אך הדבר , עלולים להפריע לתפקודו של קוצב הלב) גירוי חשמלי של העצב דרך העור
עלייך ליצור קשר עם , אם מוצע עבורך טיפול מסוג זה. תלוי גם במיקום הממריצים

 .מרפאת קוצב הלב שלך על מנת לקבל ייעוץ מתאים
 

 ל"נסיעות לחו
 

מומלץ להציג את , עם זאת. ם קוצב הלב שלךל בבטחה ע"הינך רשאי לנסוע לחו
אנא השתדל להמנע מן המעבר דרך גלאי . הכרטיס המזהה שלך לסגל הביטחון בנמל

שכן הציפוי המתכתי של , אלא אם כן התבקשת לעשות זאת באופן מפורש. מתכות
גלאי המתכות לא יגרום כל נזק . המכשיר עלול להפעיל את מערכת האזעקה בנמל

 . שלך בתנאי שתעבור בשער הגלאי במהירותלקוצב הלב 
 

 ריתוך בקשת חשמלית
 

אנא צור . אך עם זאת ניתן לבצעה בתנאים מסוימים, יש להמנע מפעילות זו, באופן כללי
 .קשר עם מרפאת קוצב הלב שלך אם הינך נדרש לפרטים נוספים בעניין זה

 

 טלפונים ניידים
 

 עלולים להפריע לתפקודו של  ניידיםקיימים מספר מחקרים אשר מראים כי טלפונים
מ מן " ס15-הדפיברילטור האוטומטי המושתל אם הם מצוים במרחק של פחות מ

מומלץ לא למקם מכשירים אלה בכיסי המעיל או החולצה הקרובים , מסיבה זו. המכשיר
מ בין הטלפון הסלולרי ובין קוצב הלב " ס15אנא שמור על מרחק של לפחות . לקוצב הלב

הימנע . ומלץ להצמיד את מכשיר הטלפון לאוזן המצויה בצידו הנגדי של המכשירמ; שלך
 .ממגע ישיר עם האנטנה כאשר מכשיר הטלפון מחייג או קולט שיחות

 
 הביקור במרפאת קוצב הלב

 
יש לבצע מעקב סדיר אחר תפקודו של קוצב הלב שלך ואתה תזומן לפגישות מעקב 

יך לבקר במרפאת קוצב הלב לפחות פעם עלי. במרפאת קוצב הלב שלך לפי הצורך
יבדקו , במהלך כל ביקור במרפאה. בשנה וייתכן ותזומן לפגישות נוספות בהתאם לצורך

מכשיר זה משמש . את תפקודו של קוצב הלב שלך באמצעות מכשיר תכנות מיוחד
 . לבחינת ההגדרות ומצב חיי הסוללה של המכשיר שלך

 



 

 אלקטרודותהמשמשות לבחינת מצבם של המתבצעות מדידות מיוחדות , כמו כן
ניתן לבצע שינויים מסוימים , אם מצבם השתנה. המחברים את קוצב הלב לליבך

כל המידע המתקבל במהלך . בהגדרות המכשיר באמצעות מכשיר התכנות המיוחד
 .בדיקה זו נשמר ומאוחסן בתיקך האישי

 
אנא נצל את .  נוספותמצב הפצע שלך ייבדק וייתכן ותדרש לעבור בדיקות, כמו כן

הביקור במרפאה על מנת לשאול שאלות או ליידע את הסגל הרפואי בדבר כל בעיה שיש 
 .לך
 

 החלפת קוצב הלב
 

הסוללה . אורך חיי הסוללה של קוצב הלב שלך נע בין שש לעשר שנים, באופן תקין
ך במכשירך תבדק בכל ביקור במרפאת קוצב הלב שלך וסגל המרפאה יוכל לנבא עבור

! אל דאגה. מתי תידרש לקופסת קוצב לב חדשה ולתאם עבורך אשפוז במועד הנוח לך
 . לא יותר מצב בו תיגמר הסוללה במכשירך

 
פרוצדורה זו דומה . יהיה עלייך להתאשפז בבית החולים, על מנת להחליף את הקופסה

אך על פי רוב היא אינה , לפרוצדורה הקודמת שעברת במהלך ההשתלה הראשונה
 . אלקטרודותללת החלפת כו
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

י החוג לאלקטרופיזיולוגיה וקיצוב של האיגוד "חוברת מידע זו תורגמה והותאמה לשימוש בישראל ע
המידע בחוברת ניתן לצורך . חלק קטן מן התכנים וההמלצות אינם רלבנטיים לישראל. הישראלי לקרדיולוגיה

 .י הקרדיולוג המטפל"ומסודר עחינוך ומתן מידע כללי ואינו תחליף ליעוץ מקיף 


