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Genel İlkeler

Öneriler bireysel olacaktır !

– Olgu
– Pilin özellikleri
– Planlanan işlem (cerrahi / girişimsel işlem / diş işlemleri/ …)
■ elektromanyetik interferans olasılığı ? 

– Cerraha /işlem yapacak kişiye işlem öncesi /sırası/sonrası için öneriler 

«Endüstrinin istihdam ettiği personelin bağımsız olarak öneriler vermesi uygun değildir !» 



Sorun ne ?
- Cerrahi / girişimsel işlem sırasında 
kalp pili / ICD ile ilgili ortaya çıkabilecek tıbbi sorunlar 
■ Elektromanyetik interferans (EMI)

■ «Oversensing» ile pil susabilir
■ «Antitakikardi» fonksiyonu olan pil ve ICD’ler susabilir veya yanlışlıkla aritmi algılayabilirler
■ Cihazların programı «reset» olabilir

– Majör neden monopolar elektrokoterlerdir ! 
– Bipolar elektrokoterler doğrudan pile uygulanmadığı sürece EMİ yaratmaz !  
– Göbek hizasının altında uygulanan elektrokoterin etkileşim yaratma olasılığı çok daha 

düşüktür!  
■ Kablo-doku birleşme yüzeyi hasarı olasılığı pek yoktur !  

■ Batarya hasarı olabilirse de çok nadirdir !
– Hız yanıtı sistemi impedans bağımlı olan cihazlar elektrokoter kullanılırken üst hız 

sınırına çıkabilir  



Sorun ne ?
- Cerrahi / girişimsel işlem sırasında çıkabilecek tıbbi sorunlar 

■ Elektromanyetik interferans (EMI)
– «Oversensing»
■ Belirleyiciler

– Elektrokoterin uygulandığı yer
– Uygulama süresi
– Dönüş elektrodunun pozisyonu

■ En yüksek risk akım cihaz veya kablolarla kesiştiğinde ! 
■ En az risk akım yolunun cihazdan en az 6 inç (yaklaşık 15 cm ! ) uzakta olduğunda ! 

– Uygulama göbek hizasının altında kalıyorsa  
– Dönüş elektrodu gövdenin aşağısında (karın, kalça, bacak) ise



Sorun ne ?
- Cerrahi / girişimsel işlem sırasında çıkabilecek tıbbi sorunlar 

■ Elektromanyetik interferans (EMI)
– «Reset»
■ EMI’den çok iyonizan radyasyonun (bazen de ortam radyasyonunun) sonucu 
■ Katastrofik bir durum için bir tür back-up yanıtı 

– Devrelerdeki hafızanın bozulması 
– Bataryadan geçerken üretim sırasındaki güç kaynağının ilk bağlantısını uyaran bir enerji 

dalgasının olması 
■ Reset modundaki parametreler her üretici firmanın kendisine özgüdür 

– Her hasta için optimal olmasa da güvensiz bir durum değildir ! 
– Pilin/ICD’nin hastaya özgü programına yeniden döndürülmesi için programlayıcı gerekir! 

■ İlgili firmanın teknik desteği istenmelidir (pile/firmaya özgü durumlar için) 





■ Elektromanyetik interferans (EMI)

– Riski azaltmak için :

■ Uygulama alanı cihazdan ve kablolarından uzak tutulmalı
■ Münkün olduğu her zaman bipolar elektrokoter kullanılmalı
■ Elektrokoter aktif kullanımı  3-5 sn veya daha az süreli ve en az 2 sn

aralıklarla olmalı 
– Düşük enerji düzeyi ile !

■ Elektrokoterin dönüş elektrodu gövdenin aşağısında (karın, kalça, bacak) 
olmalı

Sorun ne ?
- Cerrahi / girişimsel işlem sırasında 
kalp pili / ICD ile ilgili ortaya çıkabilecek tıbbi sorunlar 



■ Batarya Hasarı
– Çok yakın mesafede veya doğrudan cihaz üzerine monopolar elektrokoter uygulanırsa !

■ Kalp pili veya kablolarına akım girişiyle 
■ Kabloda insülasyon hasarı olan noktalardan 
■ Batarya bağlantısındaki kapatma halkalarının bozulması sonucu kablonun konnektör kısmına iletken 

sıvı dolmasıyla  
– ICD’ler daha korunaklı !

– Riski azaltmak için :
■ Bataryaya yakın cerrahiler bipolar koter ile yapılmalı ! 

– Meme, omuz, baş ve boyun cerrahileri 
■ Elektrokoterin dönüş elektrodu uygun pozisyonda tutulmalı! 

– Örn. Cihazın olduğu taraf kolunda çalışılıyorsa dönüş elektrodu da o kolda olmalı 
■ Düşük güç ayarlarıyla çalışılmalı !

Sorun ne ?
- Cerrahi / girişimsel işlem sırasında çıkabilecek tıbbi sorunlar 



Sorun yaratabilecek başka neler var ?

■ Kardiyoversiyon
– pilleri «reset» edebilir

■ RF ablasyon
– monopolar elektrokoterin yaratabileceği tüm sorunlara neden olabilir ve risk daha yüksektir !

■ Akıma daha uzun süre maruz kalındığı için !

■ Tedavi edici radyasyon 
– EMİ olasılığı en yüksek işlemlerden biridir ! 

■ Cihazları «reset» edebilir

■ Nöbetler ve elektrokonvülsif tedavi ?
– daha çok nöbet sırasındaki aşırı sinüs takikardisi ile ICD’de aritmi zonları örtüşebilir 

■ Endoskopik işlemler
– elektrokoter kullanılırsa EMİ oluşabilir! 

■ TENS uygulamaları 
– EMİ kaynağı  



Sorun yaratabilecek başka neler var ?
- Tedavi edici radyasyon 

■ Öz. Işın doğrudan batarya üzerine geliyorsa ! 
– Cihazların entegre devrelerinde metal oksid yarı iletkenler 
– İyonizan radyasyona maruz kaldığında silikon ve silikon oksid

yalıtkanlar hasar görür   

■ Ani enerji kaybı veya «runaway pacing»  ?

■ ICD’lerde tanı ve şarj sürelerinde uzama 
– kümülatif 50 Gy nin altında bile 

■ Risk azaltmak için
– Kümülatif doz 5 Gy altında kalmalı ! 

■ 10 Gy bile hasar bildirilmiş
■ Kümülatif 30-150 Gy de bile hasar olmadığı da bildirilmiş 
■ Foton radyasyonunda risk daha yüksek (9MV)

– «Shielding» !
– Pil firmalarına özgü tolere edilebilecek doz önerileri var !
– Zorunluluk durumunda pili/ICD’nin yerinin değiştirilmesi !

■ «Reset» 
– Elektron ışın tedavisinin ekişi yok !
– Saçılmış ortam radyasyonuyla (nötron 

maruziyeti)  ! 
– Foton ışın enerjisi arttıkça saçılan nötron da 

artar  
– Konvansiyonel X-ışını «Shielding»i saçılmış 

nötronun etkilerinden cihazı korumaz ! 

– Risk azaltmak için
■ Foton ışın enerjisi 10 MV nin üstüne çıkmışsa 

her radyoterapi seansı sonrası cihazlar kontrol 
edilmelidir

■ Yeniden programlama ! 



Sorun yaratabilecek başka neler var ?
- Endoskopik girişimsel işlemler

■ Gastroenterolojik işlemler
– Elektrokoter kullanılmayacaksa sorun yok !
– Elektrokoter ile EMI olasılığı !
– Göbek hizasının üstündeki EMI potansiyeli olan uygulamar ile aynı sorunlar 

ve önlemler ! 

■ Risk azaltmak için
– ICD için işlem öncesi program değişikliği ! / işlem sırasında magnet

uygulaması !
■ taşikardi tanı ve tedavi için inaktivasyon

– Pile bağımlı olgular kısa ve kesintili elektrokoter uygulaması (Magnet hazırda 
olmalı !) 

– Bipolar elektrokoter kullanılmalı
– Monopolar kullanılacaksa dönüş elektrodu karın civarı veya altına konulmalı 

■ Kapsül Endoskopi
– Digital kamera + batarya + verici 
– RF dalgaları ile 8 saatlik tanısal 

dönem içinde saniyede 2 kez veri 
aktarımı 

– Sorun bildirilmemiş ancak teorik 
risk nedeniyle kaçınılmalı ! 
■ Daha çok kalp cihazı kapsülün 

işlevlerini durduruyor
– Cihaz ile ilgili bir önleme gerek 
şimdilik yok !

– Kapsül üreticileri kontrendike diyor !



Sorun yaratabilecek başka neler var ?

■ Transüretral prostat rezeksiyonu (TUR) 
– Elektrokoterin dönüş elektrodu uygun pozisyonda tutulmalı! 
– Pile bağımlı olanlarda  + 
■ magnet uygulaması ?  
■ Elektrokoterin 10 sn aralıklarla 1-2 sn süreyle uygulanması  

■ Meme cerrahisinde doku genişleticiler
– Magnet taşıyan tipler !
■ Genişleticiye sıvı dolduracak iğneye yön vermek için

– Magnet yanıtı ?
■ Asenkron çalışma 
■ ICD için taşikardi tanıma ve tedavi işlevinin durması 

– Kaçınılmalı !



■ Hasta bilgileri ?
– EKG
– Pile bağımlılık durumu 

■ Cihaz bilgileri ?
– Pil ömrü ve kablo bütünlüğü ?

■ Kalp pillerinin son 12 ay içinde kontrolü yapılmış olmalı 
■ ICD’lerin son 6 ay içinde kontrolü yapılmış olmalı 

– Pillerde alt hız sınırı 
– ICD’lerde taşikardi tanı eşikleri 
– Uygun magnet yanıtı var mı? Rakamlar ?  

■ Operasyon bilgileri ?
– Yeri, tekniği, elektrokoter kullanımı zorunluluğu vb...
– EMI olasılığı var mı?
– İşlem sırasında magnet uygulanabilecek olanak var mı?

■ Hastanın pozisyonu vb..
– Kardiyoversiyon / defibrilasyon olasılığı ?

İşlem öncesi ve işlem sırasında nasıl önlem alabilirim ? 
- Genel hazırlık …

■ Monitörizasyon
– Ritim
– Kan basıncı 
– Defibrilasyon / kardiyoversiyon

olanakları
■ Ön-arka pozisyon !

■ Cerrahi / İşlem ekibine öneriler
– Elektrokoter kullanımı

■ Bipolar !

– Dönüş elektrodunun yeri
– Mıknatıs bulundurulması vb..



■ Cihazda işlev bozukluğu kuşkusu

■ Magnete uygun olmayan yanıt 

■ Pile bağımlı olguda 
– Cihaz çevresi veya cihaza yakın bölgede elektrokoter kullanılacak bir işlem/cerrahi  
– İşlem / cerrahi sırasında magnet uygulama olanağı yok 

■ ICD’si olan olguda
– Bradikardi için pile bağımlı ve elektrokoter kullanılacak işlem/cerrahi
– ICD bölgesine elektrokoter uygulanacak işlem/cerrahi 
– İşlem / cerrahi sırasında magnet uygulama olanağı yok 

İşlem öncesi ve işlem sırasında nasıl önlem alabilirim ? 
- Cihaz kontrolü ve program değişikliği zorunlu durumlar !

Pavlovic ́ N. et al.  Recommendatıons for perioperatıve management of patients with
cardiac implantable electronic devices . Acta Clin Croat 2018; 57:383-390 



Operasyon Olgu yaşamsal 
olarak cihaza 

bağımlı

Pil ICD

Anti-bradikardik Anti-taşikardik

Elektrokoter 
kullanılmayacak

Evet/Hayır Yeniden 
programlamaya 

gerek YOK!

Yeniden 
programlamaya 

gerek YOK!

Yeniden 
programlamaya 

gerek YOK!

Elektrokoter 
kullanılacak

Evet Mıknatıs uygula Yeniden 
programlama

Mıknatıs uygula

Hayır Mıknatısı hazır tut Mıknatıs uygula Mıknatıs uygula

Nikola Pavlovic ́ et al.  Recommendatıons for perioperatıve management of patients with
cardiac implantable electronic devices . Acta Clin Croat 2018; 57:383-390 

İşlem öncesi ve işlem sırasında nasıl önlem alabilirim ? 
- Cihaz bölgesine işlem/cerrahi uygulanmayacak ise !



Cihazların 
magnet uygulamasına yanıtları

Nikola Pavlovic ́ et al.  Recommendatıons for perioperatıve management of patients with
cardiac implantable electronic devices . Acta Clin Croat 2018; 57:383-390 





Acil bir işlem / cerrahi sırasında ne yapabilirim ? 

■ Pile bağımlı ?  
– Evet: KALP PİLİ :

■ Elektrokoter kısa süreli ve aralıklı kullanılmalı 
■ Göbek hizasının üstündeki işlemlerde veya uzun (>5 sn)  

elektrokoter kullanımlarında  cihaz üstüne magnet koy 
■ Göbek hizasının altındaki işlemlerde magneti hazır 

bulundur
■ Sürekli monitörizasyon
■ Transkütanöz pacing ve defibrilasyon «patch»leri
■ İşlem sonunda pili kontrol et 

– Evet: ICD veya KRT-D:  
■ Cihazın üstüne magnet koy 
■ Elektrokoter kısa süreli ve aralıklı kullanılmalı 
■ Sürekli monitörizasyon
■ Transkütanöz pacing ve defibrilasyon «patch»leri
■ İşlem sonunda cihazı kontrol et 

■ Pile bağımlı ?  
– Hayır: KALP PİLİ : 

■ Magneti hazır bulundur
■ Sürekli monitörizasyon
■ Transkütanöz pacing ve defibrilasyon «patch»leri
■ İşlem sonunda pili kontrol et 

– Hayır : ICD veya KRT-D : 
■ Cihazın üstüne magnet koy 
■ Elektrokoter kısa süreli ve aralıklı kullanılmalı 
■ Sürekli monitörizasyon
■ Transkütanöz pacing ve defibrilasyon «patch»leri
■ İşlem sonunda cihazı kontrol et 

■ Cihazı tipini/modelini öğren  
– ICD, pacemaker, KRT-ICD, veya KRT-pil ?

– Tıbbi kayıtlar  / Pil kartı / İlgili firma kayıtları
– Teleradyogram

■ Hastanın pilinin aktif çalışmasını 
kontrol et  

– 12 derivasyonlu EKG / ritim şeridi  
– Pile bağımlı olup olmadığını 

değerlendir  

■ Cihazla ilgili hekime/teknik 
ekibe ulaş

– Cihazı okut

– İşlem sonrası kontrol yap 



İşlem sonrası cihazları kontrol etmeli miyim ?
İŞLEM ÖNERİLEN
Elektriksel kardiyoversiyon Taburculuk öncesi cihaz kontrolu

Radyofrekans k. ablasyon tedavisi  Taburculuk öncesi cihaz kontrolu

Tedavi edici radyasyon uygulaması Taburculuk öncesi cihaz kontrolü (bazen her tedavi/uygulama sonrası)

Monopolar elektrokoter uygulaması «Özel zorunluluk» yoksa işlemden sonraki 1 ay içinde cihaz kontrolu

Elektrokonvülsif tedavi «Özel zorunluluk» yoksa işlemden sonraki 1 ay içinde cihaz kontrolu

Litotripsi «Özel zorunluluk» yoksa işlemden sonraki 1 ay içinde cihaz kontrolu

Endoskopi Rutin takip kontrolu

Histereskopik ablasyon Rutin takip kontrolu

İyontoforez Rutin takip kontrolu

Fotodinamik tedavi Rutin takip kontrolu

X-ray / BT / Mamografi Rutin takip kontrolu

Göz işlemleri Rutin takip kontrolu

Sinir iletim çalışmaları Rutin takip kontrolu

TUR vb. Rutin takip kontrolu
Grosley GH et al. The Heart Rhythm Society (HRS)/American Society of Anesthesiologists (ASA) Expert Consensus Statement on the Perioperative Management of 
Patients with Implantable Defibrillators, Pacemakers and Arrhythmia Monitors: Facilities and Patient Management . Heart Rhythm, Vol 8, No 7, July 2011 



■ İşlemden önce cihazın programının değiştirilmiş ve işlevsiz bırakılmış olması 
– ICD , bağımlılık durumunda olunmayan pil  

■ Hemodinamik sorun yaratabilecek cerrahiler
– Kalp cerrahisi
– Aort cerrahisi (anevrizma tamiri vb..) 

■ Olgunun işlem sırasında arrest olduğu durumlar 

■ İşlem sırasında eksternal kardiyoversiyon gereken durumlar 

■ Göbek hizasının üstünde EMI maruziyeti olan acil cerrahiler

■ Göğüs-Kalp cerrahisi

■ Cihazı işlevlerini etkilemesi olası EMI yaratan kimi cerrahiler / işlemler

■ Lojistik nedenlerle işlem sonrası 1 ay içinde yeniden görülmesi olanağı olmayacak bireyler

■ İşlemden önce pil / ICD ömrünün azalmış olduğu saptanmış olması ??

İşlem sonrası cihazları kontrol etmeli miyim ?
- Kontrol ve yeniden program için «özel zorunluluklar» ! 

Grosley GH et al. The Heart Rhythm Society (HRS)/American Society of Anesthesiologists (ASA) Expert Consensus Statement on the Perioperative Management of 
Patients with Implantable Defibrillators, Pacemakers and Arrhythmia Monitors: Facilities and Patient Management . Heart Rhythm, Vol 8, No 7, July 2011 


