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Streszczenie 

Kardiologiczne urządzenia wszczepialne (CIEDs) stosowane są już od ponad 50 lat i ich 

wartość terapeutyczna jest niepodważalna. Ze względu na szybko starzejącą się 

populację, szacuje się, że liczba CIEDs wzrośnie dramatycznie w ciągu najbliższych 

dwóch dekad. Biorąc pod uwagę te przewidywania, temat leczenia chorób 

współistniejących  u osób w starszym wieku staje się ważniejsze niż kiedykolwiek 

wcześniej. Przewiduje się, że liczba pacjentów z wszczepionym CIED z rozpoznaniem 

nowotworu złośliwego wzrośnie o około 70%, z 14 mln w 2012 roku do 22 milionów w 

ciągu najbliższych 2 dekad. Leczenie większości tych nowotworów i przerzutów 

nowotworowych wymaga radioterapii. Wysokie dawki promieniowania mogą jednak 

potencjalnie wchodzić w interakcje z funkcjonowaniem, trwałością i integralnością 

CIEDs i być szkodliwe dla pacjenta. Implikacje spowodowane brakiem wyraźnych 

terapeutycznych wytycznych dla pacjentów onkologicznych z CIEDs, którzy powinni 

zostać poddani radioterapii są ogromne - ze względu na obawy przed możliwymi 

powikłaniami związanymi z awarią urządzenia, wielu z tych pacjentów może być 

leczonych nieodpowiednio do indywidualnych potrzeb, co silnie wpływa na ich 

rokowanie. 

W tym artykule podsumowano dostępne dane dotyczące leczenia pacjentów z CIEDs 

poddawanych radioterapii. Przedstawiono możliwe przyczyny i skutki bezpośredniego i 

rozproszonego promieniowania na CIEDs oraz podkreśla możliwe powikłania, które 

mogą wystąpić w trakcie tego rodzaju leczenia i zawiera praktyczne wskazówki dla 

klinicystów. 

Wstęp 

Szacuje się, że ogólny wskaźnik implantacji PM w USA wzrósł o 55,6% od 1993 

do 2009 roku, obejmując dodatkowe 2,9 mln chorych (1). Podobnie wysokie liczby 

odnotowano w Europie: ponad 500,000 PMs, 85 000 ICDs i 51 000 CRTs (urządzenie 

resynchronizujące) urządzeń zostało wszczepionych w 2013 roku (2). Przypuszcza się, że 

liczba CIEDs będzie w dalszym ciągu gwałtownie rosnąć wraz ze wzrostem liczby 

pacjentów spełniających kryteria implantacji (3). 
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Wraz z gwałtownym ogólnym starzeniem się populacji, wzrasta liczba pacjentów 

z wszczepionymi CIEDs i towarzyszącym nowotworem złośliwym. Oczekuje się, że 

zapadalność wzrośnie z 14 mln w 2012 roku do 22 milionów w ciągu najbliższych 2 

dekad (4). Poniższy artykuł został napisany aby podsumowywać dostępne dane 

dotyczące wpływu radioterapii na CIED oraz w celu podkreślenia rodzaju możliwych 

powikłań, a także aby przedstawić praktyczne wytyczne dla pacjentów poddawanych 

leczeniu RT. 

Rosnące wyzwanie 

Leczenie większości nowotworów i przerzutów nowotworowych związanych z 

RT odbywa się za pomocą wysokich dawek promieniowania, zazwyczaj w zakresie 50-70 

Gy i wysokiej energii wiązki> 10 mV. Takie wysokie dawki promieniowania mogą 

prowadzić do zaburzeń funkcjonowania urządzenia, nawet w sytuacji, kiedy CIED nie 

jest bezpośrednio poddawany promieniowaniu. W rzeczywistości, ostatnie badania 

wskazują, że promieniowanie rozproszone podczas RT guzów położonych poniżej 

przepony, w rzeczywistości może spowodować bardziej poważne i częste awarie, 

prawdopodobnie ze względu na wykorzystanie znacznie wyższych energii wiązek 

promieniowania (6). Obserwacje poczynione przez Granta i in. wykazały, że wadliwe 

działanie CIEDs wystąpiło tylko w urządzeniach narażonych na RT wytwarzające 

neutrony (15 lub 18 MV fotonów), natomiast nie doszło do żadnych usterek w przypadku 

wytwarzania innych (nie neutronów) (elektrony CyberKnife lub 6 MV fotony energii). 

Zatem RT wytwarzające neutrony 10mV lub wyższe uważa się za najbardziej istotny 

czynnik ryzyka uszkodzenia urządzenia (7). Ponadto uszkodzenia ICD obserwowano  

nawet w przypadku narażenia na rozproszone promieniowanie neutronów wytwarzanych 

przez akceleratory liniowe (8). Ponadto, pola elektromagnetyczne generowane w trakcie 

tych procedur stanowią dodatkowy czynnik ryzyka dla CIEDs. Nawet stosunkowo niskie 

dawki promieniowania mogą spowodować wyczerpanie baterii, oversensingu 

potencjałów (takich jak T-wave) i podwójnego liczenia lub hamowanie terapii. Pacjenci, 

którzy wymagają implantacji PM często są całkowicie uzależnieni od jej 

funkcjonowania, a wszelkie zaburzenia jej funkcji urządzeń wszczepialnych 

bezpośrednio zagrażają ich życiu. Zaburzona czułość może hamować wytwarzanie 
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impulsów niezbędnych do zabezpieczenia pacjenta przed bradykardią lub dwukomorową 

resynchronizacją i doprowadzić do utraty przytomności, dekompensacji niewydolności 

serca, a nawet nagłej śmierci sercowej u osób zależnych od stymulatora. Artefakty 

powodowane przez promieniowanie mogą prowadzić do szybkiej stymulacji, powodując 

hemodynamicznie nieefektywną pracę serca i jego konsekwencje: wstrząs kardiogenny, 

ból dławicowy, a nawet migotanie komór (VF) w przypadku stymulacji w obrębie 

załamka T (9, 10). 

Dlatego coraz więcej onkologów i radioterapeutów prowadzi konsultacje z 

kardiologami nad tym, jak bezpiecznie przeprowadzić leczenie onkologiczne u pacjentów 

z CIEDs. Ścisła współpraca między doświadczonymi kardiologami i onkologami jest 

niezbędna, gdyż sprawia, że radioterapia jest znacznie bezpieczniejsza i zmniejsza ryzyko 

wystąpienia niepotrzebnych komplikacji. Niemniej jednak, na chwilę obecną brak 

jednoznacznych i jednolitych wytycznych dotyczących RT u pacjentów z CIEDs. 

 

Aspekty technologiczne 

Obecnie stosowana technologia w CIEDs opiera się na działaniu układów 

scalonych wykonanych z półprzewodników. Ponadto producenci wprowadzają 

dodatkowe, nowoczesne funkcje i algorytmy pracy implantowanego urządzenia, które 

mogą spowodować, że urządzenia są bardziej wrażliwe na promieniowanie dawek 

terapeutycznych stosowanych w onkologii. Szczególnie wrażliwa na promieniowanie 

(nawet rozproszone) jest pamięć operacyjna w nowoczesnych ICD (głównie ze względu 

na związków boru i litu) (10). Producenci sami nie dostarczają żadnych spójnych 

wskazówek czy też okołozabiegowych diagramów co do przygotowania pacjenta czy też 

obserwacji urządzenia w przypadku RT. 

Innym potencjalnym zagrożeniem dla CIEDs jest naświetlanie z zastosowaniem technik 

związanych ze zwiększoną ilością promieniowania rozproszonego, podobnie jak w 

przypadku modulowania intensywności wiązki w radioterapii (IMRT), objętościowego 

modulowania terapii łuku (VMAT) lub spiralnej tomoterapii (HT) powszechnie 
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wykorzystywanych we współczesnej radioterapii w leczeniu wielu rodzajów 

nowotworów. Szkodliwy wpływ promieniowania rozproszonego ma decydujące 

znaczenie w procedurach obejmujących wysoce ochronną terapię wiązkami protonów, 

często stosowanej w leczeniu raka prostaty, glejaka, struniaków lub  napromieniowania w  

osi czaszko-kręgosłupowej. W tych procedurach, rozproszone neutrony mogą 

powodować zaburzenia i uszkodzenia CIEDs. Napromienianie może również 

powodować nieprawidłowe funkcjonowanie przewodów defibrylatora, co powoduje 

przeciek elektryczny i zwarcia (11), które mogą nawet prowadzić do nagłego zgonu 

sercowego. Energia wiązki światła zależy od rodzaju guza i jego lokalizacji wewnątrz 

ciała; energie wiązek protonów w MV są niezbędne w przypadku guzów litych lub tych, 

które zlokalizowane są głębiej ciała, podczas gdy  kilowolty (kV) lub elektrony potrzebne 

są do powierzchni lub do mas nowotworowych zlokalizowanych  obrębie skóry (5). 

Aktualny stan wiedzy 

Przeprowadzono niewiele badań in vitro i in vivo, badając  głównie  wpływ 

promieniowania na PM; badania na temat wpływu radioterapii na ICD są znacznie mniej 

powszechne. Zalecenia dotyczące radioterapii u pacjentów z CIEDs zostały 

sformułowane w 1994 roku przez Amerykańskie Stowarzyszenie Fizyków w Medycynie 

(American Association of Physicists in Medicine) i nie zostały zaktualizowane od tamtej 

pory (12). Największe badanie in vitro przeprowadzono w celu oceny wpływu 

promieniowania  w roku 2002 i składało się ono z 96 eksplantowanych PMs, które 

zostały poddane różnym dawkom promieniowania od wartości odpowiadającej 

promieniowaniu rozproszonemu do bezpośredniego napromieniowaniu 200 Gy. Awarie 

urządzenia zostały podzielone na osiem części. Trzy rodzaje awarii zostały 

sklasyfikowane jako istotne i - w przypadku pacjentów zależnych od stymulacji - 

potencjalnie śmiertelne: zmiany w amplitudzie impulsu elektrycznego> 10%, przerwy w 

dostawie impulsów elektrycznych> 10 sekund, oraz utrzymujący się brak stymulacji. W 

ponad połowie próbek zaobserwowano te znaczące zaburenia. W 66% tych urządzeń, 

pojawiły się istotne zmiany amplitudy impulsu elektrycznego (minimalna dawka, w 

którym incydent został zanotowany wynosiła 2 Gy), w 50%, pojawił się trwały brak 

stymulacji (zaobserwowano go już przy dawce zaledwie 0,5 Gy) i 41% urządzeń miało 
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przerwy w impulsach elektrycznych trwające> 10 sekund ( zaobserwowano to już od 

dwaki 0,15 Gy). Dwie główne awarie (bez szczegółowego opisu) zostały zaobserwowane 

w dawkach odpowiadających promieniowaniu rozproszonemu. Obliczono, że w 16,7% 

urządzeń pojawiła się awaria, gdy zostały one poddane działaniu promieniowaniu ≤5 Gy. 

W dawce ≤ 2 Gy liczba PMs dotkniętych poważna awarią (jak opisano powyżej) 

wynosiła 11,5%. 

Biorąc pod uwagę te ustalenia, nie można mówić o bezpiecznej dawce w celu 

zapobieżenia poważnym awariom jako że dawka odpowiadająca promieniowaniu  

rozproszonemu spowodowała te skutki (13). W badaniu in vivo Makkar i wsp., 

szczegółowo zbadali wpływ promieniowania rozproszonego w CIEDs. Do badania 

włączono 69 pacjentów (50 z PM i 19 z ICD). Pacjentów podzielono na tych 

napromieniowanych promieniami o niskiej energii (6 MV), oraz tych, których poddano 

promieniowaniu o wysokiej energii (16 mV). PMs naświetlano średnią dawką 0,84 Gy a 

ICDs średnią 0,92 Gy. U dwóch pacjentów z ICD nastąpiło częściowe zresetowanie 

pamięci urządzeń z utratą danych po 1,23 Gy, jak też po zaledwie 0,04 Gy. 6 miesięcy po 

radioterapii nie zaobserwowano przedwczesnego wyczerpania baterii czy też  

nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzenia. Autorzy zalecają jednak usunięcie 

urządzenia podczas radioterapii, gdy wiązka/promień znajduje się <2,5 cm od urządzenia 

(14). Hurkmans i in. przeprowadzili badania z udziałem promieniowania wśród 11 ICD. 

Ocenili parametry związane ze stymulacją i zdolność do przeprowadzenia terapii HV. 

Najniższa dawka promieniowania, przy której obserwowano dysfunkcję CIEDs wynosiła 

0,5 Gy (zmiany w dostarczonej energii podczas rozładowania HV> 25% i / lub trwałego 

uszkodzenia urządzenia). W czterech urządzeniach, doszło do usterki po dawce 

ekspozycyjnej wynoszącej 2,5 Gy. Zgłoszone wady obejmują zaburzenia wykrywania w 

czujnikach, w czterech przypadkach urządzenie wykryło częstoskurcz komorowy (VT) 

lub migotanie komór (VF), który in vivo doprowadziłaby do niepotrzebnego 

wyładowania wysokoenergetycznego (HV) (15). Możliwe zakłócenia generowane przez 

promieniowanie i wszelkie uszkodzenia CIEDs mogą być różnego typu i miećcharakter 

czasowy lub trwały. Konsekwencje ekspozycji CIEDs  na promieniowanie wymienione w 

literaturze oraz przez wytwórców urządzeń są przedstawione w Tabeli 1. 
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W literaturze pojawiają się doniesienia o redukcji energii wyładowania HV, dłuższego 

czasu ładowania kondensatorów, nieprawidłowego wykrywania VT lub VF (co może 

prowadzić do niewłaściwych interwencji urządzenia, ale może także skutkować brakiem 

rozpoznania poważnych zaburzeń rytmu serca oraz odpowiedniej reakcji urządzenia), 

uszkodzeń zwoju elektrody defibrylacyjnej, zmniejszenia żywotności akumulatorów i 

niezdolności do telemetrycznego nadzoru nad urządzeniem. Do uszkodzeń dochodzi już 

przy dawce 0,11 Gy; stwierdzono też, że uszkodzenia korelują ze skumulowaną dawką 

(15). Większość z wyżej wymienionych usterek może być odwrócona lub poprawiona za 

pomocą programatora i nie są one związane z trwałym uszkodzeniem urządzenia, ale 

raczej oprogramowania, w związku z czym mogą być traktowane jako "miękkie błędy” 

(soft errors). Trwała utrata integralności urządzenia wymagającego wymiany CIED może 

być uznana za "twardy błąd" (hard error). W naszym odczuciu, podział ten jest znacznie 

mniej ważny niż- śródzabiegowa ocena ryzyka RT oparta na zależności powodu 

bezpośrednich awarii i częstotliwości występowania (trwałe uszkodzenie urządzenia jest 

uważane za rzadkie) (16). 

W 2012 roku zostały opublikowane holenderskie zalecenia dotyczące leczenia chorych 

na raka z CIEDs, którzy wymagają radioterapii. Jednakże te zalecenia  oparte są o mało 

wiarygodne dane. Są to badanii z użyciem niewielkiej liczby urządzeń w warunkach in 

vivo lub in vitro i niewielką liczbą przypadków. Pacjentów podzielono na grupy ryzyka w 

oparciu o zależność od stymulacji i wysokości całkowitej dawki promieniowania (Tabela 

2). Jednak granica bezpiecznej dawki promieniowania dla CIED nie została jeszcze 

wyraźnie określona. 

Wytyczne holenderskie zalecają tymczasowo wyłączyenie terapii HV przy użyciu 

albo programatora, albo magnesu umieszczonego nad urządzeniem bezpośrednio przed 

napromieniowaniem. Choć wytyczne te podają prostą metodę postępowania u chorych 

poddawanych radioterapii, dawki promieniowania, które są uważane za bezpieczne są 

tylko hipotetyczne (17). Obecnie dodatkowy dane z innych badań wydają się wskazywać, 

że energia wiązki jest najważniejsza i nie powinna przekraczać 6 MV (5, 6). W 

przypadku zastosowania energii 15 mV w badaniach in vitro,  naśladującej RT raka 

prostaty (pełna dawka RT została podana jednorazowo), stopień uszkodzenia PMS oraz 
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CIEDs wyniósł odpowiednio 18% i 52% (9). Według niedawnego artykułu 

przeglądowego opublikowanego przez Zarembę i in., podejmowane środki 

bezpieczeństwa w przypadku RT powininny zależeć od wiązki energii zamiast samej 

dawki promieniowania (6). Sugerują one, że w przypadku RT za pomocą wiązki energii 

elektronów czy protonów  w kV, nie zachodzi dodatkowa potrzeba oceny urządzeń. 

Przeciwnie, energia wiązki w mV, częstotliwość zalecanych obserwacji CIEDs zależy od 

ich rodzaju (PM / CRT-P lub ICD / CRT-D) i energii wiązki (mniejszej lub większej niż 

10 mV) (5). 

Niektórzy autorzy proponują usunięcie urządzeń i reimplantację w innych 

miejscach, jednak wiąże się to ze zwiększonym ryzykiem powikłań dla pacjenta (takie 

jak infekcja, a następnie usunięcie CIED), co  w sposób oczywisty pogarsza jakość życia.  

Powyższa  strategia jest często konieczna, ponieważ CIEDs mogą znajdować się na 

drodze promieniowania, zwłaszcza u pacjentów z masą nowotworową znajdującą się w 

bliskim sąsiedztwie loży CIED (głowy, gardła, śródpiersia, płuc i serca). 

Praktyczne wskazówki w czasie promieniowania 

W zależności od wskazań do implantacji CIED, stanu klinicznego pacjenta, 

rodzaju wyposażenia, jak również rodzaju, dawki, czy też celu radioterapii, 

programowanie urządzenia może być tymczasowo ustawiane na tryb awaryjny za 

pomocą programatora. Po naświetlaniu parametry CIED muszą zostać sprawdzone, a 

urządzenie powinno być przywrócone do poprzednich ustawień. Jako że obecnie nie 

jesteśmy w stanie przewidzieć, jak wszczepione urządzenie będzie reagować na 

poszczególne naświetlenie promieniowaniem, wszelkie możliwe środki bezpieczeństwa 

powinny być podjęte (17). Zakres uszkodzeń i zmian parametrów CIEDs mogą być 

znaczne i grozić poważnymi konsekwencjami. Możliwe jest, że funkcjonalność 

urządzenia po uszkodzeniach wywołanych promieniowaniem u pacjentów z zachowaną 

rzeczywistą funkcją serca może zostać przywrócona poprzez wymianę lub też ponowne 

wgranie programu przy pomocy technicznej producenta. Takie rozwiązania powinny być 

brane pod uwagę, jako że nie wymagają interwencji chirurgicznej czy też wymiany 

CIED. Jednak to, czy jest to możliwe, pozostaje kwestią otwartą i wymaga potwierdzenia 

klinicznego. Przyszłe rozwiązania obejmują skonstruowanie urządzenia, które jest 
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bardziej odporne na działanie wysokich wiązek energii (pro-RT) lub wprowadzenie 

programowalnego czasowego trybu urządzenia, podobnego do urządzeń wymyślonych na 

potrzeby rezonansu magnetycznego (5). Niestety, nie można znaleźć wyraźnych 

międzynarodowych wytycznych czy protokołów odnoszących się do postępowania przed 

oraz w trakcie leczenia u pacjentów wymagających radioterapii. Ponadto, nowe modele 

CIED są nieustannie wprowadzane, a zebrane dane dotyczące odporności na 

promieniowanie istniejących CIEDs szybko się dezaktualizują, zwłaszcza w kontekście 

nowoczesnych technik napromieniania takich jak TomoTerapia, napromienianie 

bramkowania oddechowego lub zrobotyzowanei radiochirurgii (18). Przydatne 

wskazówki i porady zostały niedawno opublikowane przez Niemieckie Towarzystwo 

Kardiologiczne (19); jednak wytyczne te nie zostały sprawdzone w praktyce czy też 

randomizowanym badaniu klinicznym lecz opierają się na strukturze i funkcjonowaniu 

niemieckiego systemu opieki zdrowotnej i ekspertów konsensusu. Według tych 

stanowisk, wskazane jest przygotowanie pacjentów na procedury radioterapii w trzech 

etapach, które są przedstawione w tabeli 3. 

Ponadto wymogi dotyczące wyposażenia i personelu różnią się u pacjentów z niskich, 

pośrednich oraz grup wysokiego ryzyka (19). W zależności od tej klasyfikacji, pacjenci z 

grupy niskiego ryzyka wymagają tylko podstawowych środków monitoringu i 

bezpieczeństwa, podczas gdy pacjenci znajdujący w wysokiej grupie ryzyka wymagają 

stałej obecności anestezjologa lub kardiologa podczas leczenia RT oraz w pełni 

wyposażonego zespołu reanimacyjnego. 

Wnioski 

Pomimo szybko rosnącej liczby pacjentów z CIED wymagających leczenia 

promieniowaniem, nie istnieją żadne jednoznaczne i jasne wytyczne czy protokoły 

odnoszące się do postępowania przed, w trakcie i po radioterapii u tych pacjentów. 

Jednak ze względu na ścisłą współpracę pomiędzy onkologami i kardiologami oraz 

dzięki starannej ocenie pacjenta i środków bezpieczeństwa, możliwie jest odpowiednie 

leczenie pacjenta. Przydział pacjentów do odpowiedniej grupy ryzyka powikłań, 

tworzenie lokalnych protokołów w przypadku nagłych wypadków, staranne 

przeszkolenie personelu oraz obecność wyspecjalizowanych grup doświadczonych 

kardiologów i onkologów wydają się być istotne i powinny być uznane za priorytety. 
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Ponadto, wraz z faktem, iż CIEDs stają się coraz bardziej zaawansowane 

technologicznie, wydają się one być bardziej wrażliwe na promieniowanie - bezpośrednie 

lub rozproszone. Dlatego ważne jest, aby określić jasne wytyczne dotyczące procedur 

radioterapii u pacjentów z wszczepionymi CIEDs i umożliwić wielodyscyplinarną 

współpracę onkologów, kardiologów i radioterapeutów opartych na modelu zespołu 

Heart Team.   
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Tabela 1: Potencjalny wpływ terapeutycznego działania promieniowania na działanie 

wszczepialnych urządzeń elektronicznych (16). 

MOŻLIWE 

KONSEKWENCJE 

EKSPOZYCJI NA 

PROMIENIOWANIE 

SZACOWANA 

CZĘSTOTLIWOŚĆ 

WYSTĘPOWANIA- 

STYMULATORY 

SERCA (PM) 

SZACOWANA 

CZĘSTOTLIWOŚĆ 

WYSTĘPOWANIA – 

KARDIOWERTERA-

DEFIBRYLATORA 

Trwałe uszkodzenie 

Czasowa utrata wyczuwania 

(sensing) 

Czasowe wstrzymanie 

dostarczanej terapii przez 

urządzenie (inhibition)  

Czasowa utrata sensingu 

Czasowy wzrost wskaźnika 

czujnika  

Przejściowe zmiany 

wskaźnika 

Reset urządzenia (całkowity 

lub częściowy) 

Rzadkie 

Nietypowe 

 

Nietypowe 

  

Nietypowe  

  Częste  

 

Nietypowe 

Nietypowe 

Rzadkie 

Nietypowe 

 

Nietypowe 

 

Nietypowe 

   Częste 

 

Nietypowe 

Nietypowe 

 

 

 

 



 12 

Tabela 2: Kategorie ryzyka w zależności od ilości pełnej dawki na które było narażone 

urządzenie oraz  zależność pacjentów od stymulacji (15). 

    Grey                                                       <2                       2-10                              >10  

Pacjenci zależni od stymulacji            średnie ryzyko     średnie ryzyko    wysokie ryzyko 

Pacjenci nie zależni od stymulacji    nieksie ryzyko średnie ryzyko   wysokie ryzyko 
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Tabela 3: Zalecane przygotowanie pacjentów. 

POSTEPOWANIE 

PRZEDZABIEGOWE 

POSTĘPOWANIE 

SRÓDZABIEGOWE 

POSTĘPOWANIE 

POZABIEGOWE 

- Identyfikacja i jasne 

oznakowanie pacjentów z 

CIED 

- Specyfikacja urządzenia 

- Uświadamianie 

pacjentów odnośnie 

objawów związanych z 

różnymi rodzajami 

uszkodzeń urządzenia 

- Zaklasyfikowanie do 

kategorii ryzyka  

- Bezpośredni kontakt z 

kardiologiem 

prowadzącym leczenie 

- Staranne zaplanowanie 

terapii naświetlań  

- Staranna ocena dawki 

promieniowania 

- Odpowiednie zaprogramowanie 

urządzenia (asynchroniczna 

stymulacja u pacjentów 

uzależnionych od stymulatora, 

czasowe wyłączenie terapii arytmii 

w ICD) 

- Stała obserwacja oraz 

monitorowanie pacjenta podczas 

zabiegu 

- Obecność sprzętu reanimacyjnego  

- W razie komplikacji programator 

CIED, zespół kardiologiczy oraz 

interwencyjny muszą pozostawać w 

pogotowiu w szpitalu 

- Lokalne protokoły awaryjne oraz 

kontrola CIED  po podaniu każdej 

frakcji promieniowania 
 

- Przesłuchanie, kontrola i 

przeprogramowanie CIED 

bezpośrednio po zabiegu oraz 

planowanie dalszych 

pomiarów (1,3 i 6 miesięcy 

po leczeniu) 

- Wymiana urządzenia  

w razie konieczności 

- Rejestrowanie i zgłaszanie 

wszelkich awarii urządzenia 

producentowi 

 

 


