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1

Pacemaker och CRT (Cardiac Resynchronization Theraphy
”hjärtsviktspacemaker”)

Registreras av den hjärtläkare som är med vid pacemakeroperationen.
Läggs in under Tillstånd/Implantat/Pacemaker.
Skriv i fritext ”MRT-villkorat system” om det är det (det betyder att systemet med
elektroder och pacemakerdosa är testade för att kunna göra undersökning med
magnetisk resonanstomografi ”magnetkamera” och alla våra rekommenderade
system är MRT-villkorade)
Om registrering under uppmärksamhetssignalen saknas då patienten kommer för
pacemakerkontroll, bör registrering göras av pacemakersjuksköterska.
Det finns även en kontrollfunktion att sekreterare kollar att detta är ifyllt (punkt
på checklistan)

2

ICD (Implanterbar kardiell defibrillator) och CRT-D (= ICD
+ CRT)

Registreras av den hjärtläkare som är med vid pacemakeroperation.
Läggs in under Tillstånd/Implantat/Implanterbar defibrillator.
Skriv i fritext ”MRT-villkorat system” om det är det (det betyder att systemet med
elektroder och pacemakerdosa är testade för att kunna göra undersökning med
magnetisk resonanstomografi ”magnetkamera” och alla våra rekommenderade
system är MRT-villkorade)
Om registrering under uppmärksamhetssymbolen saknas då patienten kommer
för pacemakerkontroll, bör registrering göras av pacemakersjuksköterska.
Det finns även en kontrollfunktion att sekreterare kollar att detta är ifyllt (punkt
på checklistan)

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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3

ICM- implanterbar cardiell monitor (tidigare ILR1)

Registeras av pacemakersjuksköterska i samband med att patienten läggs in i
hemmonitorssystemet.
Läggs in under Tillstånd/Implantat/Annat implantat.
Skriv ”ICM- Implanterbar hjärtrytmmonitor”.
Detta är en liten dosa som registrerar hjärtrytmen kontinuerligt och sparar ner
arytmier som kan läsas av och patienten kan oftast även göra en sändning till
pacemakermottagningen vid symptom.

4

Borttagande av UMS

Görs av den läkare som tar emot remissvar från kirurgen att explantation har skett
(gäller både pacemaker/ICD och ICM).
Observera att nytt UMS för kvarvarande elektrod måste göras efter
pacemaker/ICD-explantation om inte samtliga elektroder avlägsnats.
Om UMS fortfarande ligger kvar när patienten avslutas i hemmonitorssystemet
tas den bort av pacemakersjuksköterska.
Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen kontakta faktaägare.

1

Implantable Loop Recorder

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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