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Această broșură este pentru pacienții la care urmează să fie implantat sau deja a fost 
implantat un stimulator cardiac. 

Citind broșura veți găsi răspuns la cele mai frecvente întrebări, cum ar fi:
█   De ce aveți nevoie de stimulator cardiac?
█   Cum funcționează un stimulator cardiac? 
█   Cum decurge intervenția? 
█   Ce activități puteți face după intervenție?

Broșura nu înlocuiește sfaturile și recomandările pe care le va oferi medicul dvs. curant, 
dar vă va ajuta să înțelegeți mai bine unele detalii. De asemenea, veți putea să revedeți cu 
ușurință informațiile.
La sfârșitul broșurii aveți rezervate câteva foi unde puteți face unele notițe personale.
Broșura conține și experiența a doi pacienți la care a fost implantat un stimulator cardiac. 
Veți afla ce temeri au avut și cum se simt după intervenție.
Pentru a facilita înțelegerea informației am adăugat și link la unele materiale video.

Ce conține această broșură?

Cum lucrează inima în mod normal?

Inima este un mușchi care pompează 
sângele în tot organismul. Inima are 4 
camere: două camere de sus, numite
atrii și două camere de jos, numite
ventricule.
Funcția de pompă a inimii este reglată 
de o porțiune a atriului drept, care se 
numește nodul sinusal. În mod normal, 
impulsurile electrice se formează în 
nodul sinusal, iar apoi sunt transmise 
prin pereții inimii. Atunci când impulsul 
electric trece printr-o regiune a inimii 
aceasta se contractă.
În mod normal, în repaus, frecvența 
cardiacă este între 60 și 100 bătăi pe 
minut. La efort ea crește.
După ce impulsul electric trece prin atrii, acesta se reține puțin la nivelul nodului atrio-
ventricular. Această reținere durează în mod normal 0,12- 0,2 secunde și impulsul electric 
este transmis mai departe, la ventricule.

Stimulatorul cardiac



4

Puteți afla mai multe despre cum lucrează inima în mod normal din următorul 
material video.
Scanați codul QR cu un smartphone:

Așa cum am văzut inima are un sistem electric care permite ca ea să funcționeze normal. 
Totuși, în anumite situații lucrul acestui sistem electric se poate deregla. Dereglarea poate 
apărea în diferite locuri.
Simplu spus, o persoană are nevoie de un stimulator cardiac dacă frecvența contracțiilor 
cardiace devine foarte mică, astfel putând să apară episoade de pierdere a conştiinței sau 
vertij pronunțat. Dacă situația nu poate fi corijată medicamentos, se implantează un 
dispozitiv numit stimulator cardiac. Acesta este un dispozitiv electronic care urmăreşte 
fiecare bătaie a inimii şi la necesitate intervine stimulând inima să bată corect.
Unii pacienți au mușchiul inimii foarte slăbit, iar fracția de ejecție este mai mică de 35% 
(norma fiind mai mare de 50%). De asemenea, impulsul electric se transmite încetinit prin 
pereții ventriculelor, ceea ce numim în termeni medicali blocul de ramură stângă. Din acest 
motiv pereții ventriculului stâng se contractă asincron. Putem ajuta acești pacienți implantând 
un stimulator cardiac special, numit terapie de resincronizare cardiacă (CRT).
Există și pacienți care au risc de apariție sau deja au bătăi cardiace anormale foarte rapide 
care pot duce la stop cardiac. În acest caz poate fi implantat un stimulator cardiac special 
numit ICD: defibrilator cardiac implantabil. Acest dispozitiv este un stimulator cardiac care 
urmăreşte fiecare bătaie a inimii, dar care la necesitate poate elibera şocuri electrice pentru 
a opri aritmia periculoasă pentru viață.
Medicul dvs. vă poate oferi informații suplimentare despre motivul pentru care aveți nevoie 
de un stimulator cardiac.

Aflați mai multe despre cum lucrează un stimulator cardiac. 
Scanați codul QR cu un smartphone:

De ce este nevoie de un stimulator cardiac?
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Stimulatorul cardiac este un dispozitiv electric care este compus dintr-o cutie numită 
generator și unul, doi sau trei electrozi.

█   Generatorul stimulatorului cardiac conține bateria dispozitivului, un mic computer și 
  memorie pentru a păstra informația necesară.
█   Electrozii sunt cabluri electrice subțiri, flexibile, care sunt făcute din metal și sunt izolate                 
..electric.

Odată implantat, dispozitivul rămâne în corpul pacientului. Peste câțiva ani se schimbă 
generatorul stimulatorului, pe când cablurile de obicei nu se schimbă.
Majoritatea stimulatoarelor cardiace au baterie din litiu. Generatorul electric este schimbat, 
în mediu, la fiecare 6-10 ani. Dispozitivul atenționează medicul cu privire la epuizarea 
bateriei din timp, cu suficiente luni înainte.
Stimulatorul cardiac monitorizează fiecare bătaie a inimii și atunci când frecvența cardiacă 
scade sub o anumită limită, dispozitivul trimite impulsul electric prin electrozi la inimă. Acest 
lucru este numit pacing.
Medicul va alege tipul de stimulator și va seta parametrii astfel încât aceștia să se 
potrivească cât mai bine situației dvs.

Ce este un stimulator cardiac?

Ce tipuri de stimulatoare cardiace există?

Există diferite tipuri de stimulatoare cardiace.
În dependență de numărul de electrozi, stimulatoarele cardiace pot fi:

█   Cu un singur electrod. Aceste stimulatoare cardiace sunt numite și unicamerale.
█   Cu doi electrozi. Aceste stimulatoare sunt numite bicamerale.
█  Cu trei electrozi. Aceste stimulatoare se mai numesc terapia de resincronizare cardiacă    
..(CRT).

Stimulatoarele cardiace pot avea o rată fixă de stimulare, dar sunt și unele care se pot 
ajusta la efort. Cele care se pot ajusta la efort au un sensor al mișcării care permite 
stimulatorului cardiac să înțeleagă că faceți un efort fizic și face ca stimulatorul să crească 
frecvența de stimulare.
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Stimulatorul cardiac

Există stimulatoare cardiace care nu sunt compatibile cu imagistica prin rezonanță 
magnetică, dar sunt și dispozitive mai noi, ce sunt compatibile cu rezonanța magnetică.
Unele stimulate cardiace au și funcția de cardioverter-defibrilator cardiac (ICD).

Cardioverter-defibrilatorul cardiac implantabil (ICD) este un dispozitiv asemănător unui 
stimulator cardiac, dar are cutia generatorului mai mare și mai grea. De ce?
Un ICD are funcția unui stimulator cardiac, intervenind când frecvența bătăilor inimii este 
prea mică, dar pe lângă aceasta are funcția și de a opri bătăile rapide periculoase pentru 
viață, eliberând şocuri electrice.
În cutia unui ICD pe lângă baterie se află un condensator electric, iar când dispozitivul 
depistează aritmia ce pune în pericol viața, de la baterie începe încărcarea condensatorului 
electric. Încărcarea durează de obicei  4-6 secunde, apoi este eliberat un șoc electric între 
cutia dispozitivului și electrodul care se află în interiorul inimii.
Prin eliberarea acestui șoc dispozitivul încearcă să oprească aritmia ce pune în pericol viața.
Dacă după primul șoc electric aritmia continuă, dispozitivul va repeta procesul.
Ca și stimulatorul cardiac, un ICD stochează în memoria sa anumite informații. Aceste 
informații pot ajuta medicul să vadă ce tip de aritmie a apărut, cât de frecvent și cât de 
eficient a fost tratamentul prin șocuri electrice.

Ce este un ICD?

De obicei intervenția de implantare a unui stimulator cardiac are loc în ziua internării. 
În majoritatea cazurilor pacientul este externat în următoarea zi.
Procedura se efectuează în laboratorul de cateterism cardiac. Procedura durează de 
obicei 1 oră, dar poate dura până la 3-4 ore (în special dacă se implantează un CRT).
Intervenția se efectuează sub anestezie locală, astfel încât să nu simțiți durere în timpul 
procedurii. Cu 1 oră înainte de procedură pacientului i se administrează 1 doză de antibiotic 
intravenos pentru a reduce riscul de infecție. Procedura decurge în condiții sterile.
De obicei stimulatorul cardiac se implantează pe partea stângă, dar la persoanele stângace 
se implantează pe dreapta.
Sub claviculă se efectuează o mică incizie de 4-6 cm. Apoi, prin venă, se introduc electrozi 
până în interiorul camerelor inimii. Cu ajutorul razelor X, cardiologul manipulează cu 
electrozii și verifică poziția acestora. Medicul verifică parametrii electrici și, dacă sunt în 
regulă, fixează electrozii și îi conectează la cutia generatorului.
Generatorul este apoi fixat într-un buzunar creat de cardiolog între piele și mușchiul 
pectoral.
În unele cazuri stimulatorul cardiac poate fi implantat sub mușchiul pectoral sau în altă parte.
În timpul procedurii puteți simți un oarecare disconfort în timp ce medicul efectuează 
intervenția, dar nu ar trebui să simțiți durere. Dacă simțiți durere, spuneți medicului despre 
aceasta.

Cum este implantat un stimulator cardiac?
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Electrozii sunt cu grijă testați de medic pentru a ne asigura că vor vedea semnalul 
electric al inimii și vor stimula în mod potrivit inima dvs. la necesitate.
După aceasta, incizia este suturată și acoperită cu un pansament steril.

După intervenție asistenta medicală va verifica tensiunea arterială și frecvența contracțiilor 
cardiace. De asemenea, timp de câteva ore după intervenție vi se va plasa o greutate peste 
locul intervenției. Uneori medicul poate recomanda plasarea pe 1-2 ore a pungii cu gheață.
După ce greutatea a fost înlăturată veți putea să vă așezați sau să vă plimbați. Totuși, după 
intervenție nu trebuie să ridicați brațul de partea intervenției mai sus de umăr timp de 6 
săptămâni.
Pentru a nu simți durere veți primi pastile analgezice. De obicei medicul vă va prescrie tra-
tament cu analgezice pentru 5-7 zile.
În dimineața zilei următoare vi se va face o radiografie a cutiei toracice. Astfel, medicul 
va verifica dacă poziția electrozilor este bună și dacă aceștia nu s-au deplasat din loc. De 
asemenea, se va exclude prezența complicațiilor.
De asemenea, medicul va verifica pansamentul și parametrii electrici ai stimulatorului cardi-
ac pentru a se asigura că totul este în regulă. Verificarea parametrilor electrici se efectuează 
cu ajutorul programatorului, durează câteva minute și nu este dureroasă.
Medicul curant vă va oferi recomandările necesare, extrasul și cardul de identificare al 
stimulatorului cardiac. Acest card conține informații despre dvs., tipul de dispozitiv și tele-
fonul de contact în caz de urgență.
La Spitalul Internațional Medpark, la implantarea de stimulatoare cardiace, de obicei folosim 
suturi intradermale rezorbabile. Astfel, acasă nu va fi nevoie să prelucrați locul intervenției și 
nu va trebui după 1 săptămână să vă fie înlăturate suturile.
Ceea ce va trebui să faceți este să păstrați pansamentul uscat, iar acesta va fi înlăturat la 
vizita din ambulator care va fi stabilită de medic.
Una din recomandările pe care e important să o respectați este să nu ridicați brațul din 
partea intervenției mai sus de umăr timp de 6 săptămâni. Acest interval de timp este 
necesar pentru ca electrozii să se fixeze în locul implantării.

Cum decurge recuperarea după intervenție?
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Stimulatorul cardiac

Experiența Mihaelei
  De ce a fost nevoie de stimulator cardiac?

“Mi s-a depistat o problemă care provoca pauze de 
până la 15 secunde în activitatea inimii. Ele se 
întâmplau rar, dar provocau sincope. Până nu aveam 
stimulator cardiac mereu aveam frică să nu mi se facă 
rău și aveam o senzație de neliniște.”

  Cum te simți după intervenție?

“La moment au trecut deja 2 ani după operație și pot să 
spun că mă simt minunat. Vreau să spun tuturor celor 
care se confruntă cu acestă problemă “nu vă temeți” de 
această intervenție, căci viața voastră se va schimba 
doar spre bine. Perioada de recuperare nu este grea, 
eu peste câteva zile am început din nou să frecventez 
universitatea. Eu nu simt absolut nici un disconfort, mă 
simt foarte bine și cel mai important, în siguranță. Un 
mare mulțumesc întregii echipe Medpark.”

Experiența lui Tudor
Dlui Tudor Balan i s-a implantat un cardioverter-
defibrilator cardiac (ICD) la vârsta de 59 de ani, după 
ce a avut infarct miocardic și a fost diagnosticat cu un 
ritm cardiac anormal. 

  V-a fost frică de intervenție?

“Inițial am fost un pic îngrijorat de modul în care un 
defibrilator cardiac s-ar putea să-mi afecteze modul de 
viață, dar după intervenție am înțeles că mă simt foarte 
bine și pot să revin la un regim normal și chiar să fac 
efort fizic care până la operație nu-l puteam face.”

  A meritat să faceți intervenția?

“Această intervenție m-a făcut să mă simt în siguranță 
și să nu am griji ceea ce privește sănătatea mea. 
Mulțumesc Echipei Medpark pentru profesionalism.”
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În timpul intervenției de implantare a stimulatorului cardiac pot apărea unele complicații 
cum ar fi sângerarea, scăderea pronunțată a frecvenței cardiace și altele. Totuși acestea se 
întâmplă  foarte rar, iar medicii ce vor face intervenția sunt pregătiți să soluționeze aceste 
situații.
În ceea ce privește perioada de după intervenție, majoritatea pacienților nu au complicații. 
Totuși, la unii pacienți, pot apărea  următoarele complicații:

Infecție
    
Există un mic risc să apară infecție în locul implantării stimulatorului cardiac. Dacă în locul 
intervenției apare roșeață și edemațiere, eliminări purulente sau apare febra, vă rugăm să 
contactați imediat medicul dvs.
În unele cazuri rare, dacă locul plasării stimulatorului cardiac devine infectat, poate fi 
necesar ca dispozitivul să fie extras.

Sângerare

În locul intervenției poate să fie o careva sângerare care va duce la formarea unei vânătăi. 
Pentru a preveni sângerarea după intervenție, asistenta medicală va aplica un pansament 
compresiv și o greutate.
Prezența unei vânătăi (hematom) în locul intervenției este ceva normal. Această vânătăie va 
trece peste câteva zile. Totuși, dacă credeți că hematomul se extinde, vă rugăm să 
contactați medicul dvs.

Dislocare de electrod

După intervenție există riscul ca unul din electrozi să se deplaseze. Această situație e 
numită dislocare de electrod și se întâmplă în 1-6% cazuri. Dacă se întâmplă acest lucru, 
poate fi necesar ca intervenția să fie repetată pentru a fixa la locul potrivit electrodul.
Pentru a preveni apariția dislocării de electrod este important ca în primele 6 săptămâni să 
nu ridicați brațul de partea intervenției mai sus de umăr. De asemenea, este important ca în 
primele 6 săptămâni să nu ridicați greutăți mari cu această mână și să nu vă spijiniți pe ea.

Probleme tehnice

În cazuri foarte rare pot apărea unele probleme tehnice ale generatorului sau electrozilor. 
Pentru a le evita vi se va recomanda să faceți controale regulate la medic pentru a verifica 
starea bateriei și a cablurilor (electrozilor).

Ce complicații pot apărea în timpul sau după intervenție?
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Stimulatorul cardiac

După externarea din spital vi se va recomanda să faceți vizite regulate pentru a controla 
funcția stimulatorului cardiac. 

Când se fac aceste vizite?
█   Prima vizită va fi peste 1 săptămână de la intervenție.
█   Următoarea vizită va fi peste 1 lună.
█   Apoi, vizitele vor fi făcute o dată la 6 sau 12 luni.

Cu ocazia fiecărei vizite medicul va verifica starea bateriei, a electrozilor, va verifica anumiți 
parametri electrici și va nota acești parametri.
Când bateria se apropie de epuizare, medicul dvs. poate recomanda să veniți pentru con-
troale mai frecvente, pentru a alege momentul optim de înlocuire a generatorului 
stimulatorului cardiac.
Dacă apare o urgență – contactați imediat medicul dvs.

Vizitele la medic după intervenție

Viața de zi cu zi cu un stimulator cardiac

După externarea din spital veți putea să vă întoarceți foarte repede la un mod obișnuit de 
viață. Medicul dvs. vă va da anumite recomandări cu privire la ce puteți și ce nu puteți face 
în primele 6 săptămâni.
Iată lista cu cele mai frecvente întrebări în acest sens:

Când pot să fac baie?

În prima săptămână nu se recomandă să udați locul intervenției, rana trebuie să rămână 
uscată. De obicei, după 1 saptămână după intervenție puteți face baie.

Când pot conduce mașina?

Dacă nu aveți alte contraindicații, puteți conduce mașina la 1 săptămână după intervenție.

Pot face sport?

Veți putea să reveniți la activitățile sportive. Totuși, în prima lună după intervenție nu se 
recomandă să faceți exerciții fizice intense (în special mișcări ale brațului de partea 
intervenției). Mai multe informații puteți cere de la medicul dvs. curant.
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Ar putea echipamentul electric să interfere cu lucrul stimulatorului cardiac?

În viața de zi cu zi, acest lucru se întâmplă foarte rar. Stimulatoarele cardiace moderne sunt 
dispozitive care au o cutie din metal ce protejează de interferențele din afară și au un 
program care determină aceste interferențe.
Echipamentul din casă, precum cuptoarele cu microunde, uscătorul de păr nu vor crea 
probleme dacă se află la o distanță de cel puțin 12 cm de la stimulatorul cardiac.
Telefoanele mobile, tabletele pot fi în siguranță folosite cu condiția că nu vor fi plasate 
peste stimulatorul cardiac, asigurând o distanță de cel puțin 12 cm de la dispozitiv.
Dispozitivele Bluetooth nu afectează activitatea stimulatorului cardiac. 
Internetul prin Wifi, 3G sau 4G nu afectează activitatea stimulatorului cardiac.

Sistemele de control din aeroport

În general, activitatea stimulatoarelor cardiace moderne nu este afectată de sistemele de 
securitate din Aeroport. Totuși, arătați în aeroport, la personalul de la securitate cardul de 
identificare al stimulatorului cardiac. Ei ar putea să vă facă verificare manuală în loc să 
treceți prin sistemul de securitate. Totuși, în unele țări regulamentul ar putea să le pretindă 
să treceți prin sistem. În acest caz, faceți acest lucru fără să vă îngrijorați.

Detectoare de metale

Detectoarele de metale pot afecta funcția stimulatorului cardiac. Așadar, vorbiți cu medicul 
dvs. înainte de a folosi un astfel de detector.

Imagistică prin rezonanța magnetică

Imagistica prin rezonanță magnetică poate afecta funcția stimulatorului cardiac dacă vi s-a 
implantat un dispozitiv care nu e compatibil cu aceasta. Dacă nu sunteți sigur ce dispozitiv 
aveți, contactați medicul dvs.
În dependență de tipul de dispozitiv implantat fie veți putea face investigația, fie vi se va 
recomanda o alternativă a acesteea care nu folosește câmpul magnetic (de exemplu 
Tomografia computerizată).

Echipamentul de la locul de muncă

Există diferit echipament care ar putea să interfere cu activitatea stimulatorului cardiac.
Echipamentul cum ar fi șurubelnițele sau burghiurile electrice nu interferă cu activitatea 
stimulatorului cardiac. Totuși, la unele locuri de muncă poate fi folosit echipament care ar 
putea crea un câmp electric sau magnetic puternic. Din acest motiv este recomandat să vă 
consultați cu medicul dvs. curant cu privire la acest subiect.
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Puteți urmări canalul cu “Cardiologie Medpark” pe youtube.
Scanați codul QR cu un smartphone:

Autor: dr. Radu Darciuc, 
medic cardiolog specializat 

în aritmologie


