
Szívritmus-szabályozó (pacemaker)  

Ha állandóan vagy időnként kórosan lassú vagy szabálytalan a szívműködés, ha az EKG bizonyos 

kóros eltéréseket mutat, vénán keresztül beültethető elektromos szívritmus-szabályozó (pacemaker, 

ejtsd: pészméker) segít megelőzni a tüneteket, rosszulléteket, akár a hirtelen szívhalált. 

A pacemaker egy szívritmus-szabályozó, amely külső, a mellkasra ragasztott vagy vénás úton 

bevezetett elektródákkal és a pacemaker generátor saját elektromos impulzusaival vezérli a 

szívizom összehúzódását. A készülék a sinuscsomó ritmusa helyett egy beállított szívritmust tart 

fenn. 

A készülék működése, beültetése 

A pacemaker a szív saját ingerképző és ingerületvezető rendszerének működési zavarait küszöböli 

ki. A pacemaker, amelyik érzékeli a beteg fizikai igénybevételének változásait, és nagyobb 

terheléskor gyakrabban ad le impulzusokat, hogy a szív kielégítse az izmok fokozott oxigénigényét. 

Ha az állandósult lassú szívverés tüneteket – pl. fáradtságérzést, gyengeséget, légszomjat, szédülést, 

esetleg olykor eszméletvesztést – okoz, feltétlenül indokolt a szívritmus-szabályozó beültetése. 

Vénán keresztüli ideiglenes pacemaker 

Az ideiglenes pacemaker behelyezéséhez egy nagy vénán (v.jugularis vagy v.subclavia) keresztül 

lehetséges. Steril körülmények között az egyik nagy véna megszúrását követően a jobb pitvarba, 

és/vagy a jobb kamrába vezetik az ideiglenes pacemaker elektródát, amelyet egy testen kívüli 

ideiglenes pacemakerhez csatlakoztatnak. Az eljárás alkalmazható sürgősségi szituációkban (amikor 

a lassú szívritmuszavarok hirtelen alakulnak ki, vagy súlyos tüneteket okoznak) illetve, amikor a 

ritmusszabályozásra csak átmenetileg van szükség. 

Beavatkozás menete: 

A pacemakert általában egy egyszerű beavatkozással ültetik be a páciensbe, mely során helyi  

érzéstelenítést alkalmaznak.  Általában antibiotikumot is alkalmaznak a fertőzések elkerülése 

érdekében.A  legtöbb esetben a pacemakert  a jobb oldali területre ültetik be,( nyak., 

kulccsont alatti terület) a szívbe vezetik egy nagy vénán keresztül  A művelet  körülbelül 10-15 

percet vesz igénybe. 

A beavatkozást  követően, a gondosan oda kell figyelnie a  sebre. Fedőkőtéssel ellátni. 

A  felvezetést követően EKG analízissel, echokardiográfiával, ellenőrizni kell  a jobb kamrába 

vezetett  elektróda  helyzetét,készülék működését, szúrás helyét, beteg életjelenségeit rendszeres 

időközönként szintén észlelni  kell. 
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