
ABSTRAKT

Tento     příspěvek      představuje      problema�ku
posuzování bezpečnos� průmyslového pracovního
prostředí    pro   pacienta  s  kardios�mulátorem  z 
hlediska      možné      interference      s       vnějším 
elektromagne�ckým     polem     (EMP).    Dále    je 
prezentována provedená   klinická   studie,   jejímž 
výsledkem je zhodnocení rizika elektromagne�cké
interference konkrétního  přístroje  a   doporučení
opatření k jeho eliminaci.   

U�VOD

S  přibývajícím  počtem kardiologických pacientů s
implantovaným kardios�mulátorem roste potřeba
zabývat se principy ovlivnění jejich funkce vnějším
EMP a minimalizací možných  klinických  následků 
pro   pacienta.  Pokud   navíc   pacient    pracuje   v
průmyslovém prostředí, kde  je zpravidla vystaven
velkým  intenzitám  EMP,  je  nutné  zhodno�t, zda
pracoviště nepředstavuje pro pracienta riziko. 

METODIKA

Analýza byla  realizována  ve  třech  krocích.  První
byla  provedena  porovnávací  studie  deklarované 
odolnos�     kardios�mulátoru      s     naměřenými 
intenzitami  EMP  na   pracoviš�.  
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Obr.1: Vytvořený fantom s kardios�mulátorem  při měření 
              v blízkos� elektromagne�ckého upínáku

Druhým    krokem    bylo   měření    in     vitro.   Byl 
zkonstruován    fantom,    který    tvořila    plastová
nádoba  s  fyziologickým  roztokem   viz  Obr.1. Do
fantomu  byl  vložen stejný typ  kardios�mulátoru,
s  iden�ckým  nastavením a  konfigurací elektrody,
jaký   byl    implantován   pacientovi.   Fantom   byl
následně    vystavován     nejhorším     situacím     z
hlediska    expozice    EMP   a   jeho   odezva    byla 
sledována v reálném čase  pomocí   programmeru.
Poté   bylo   provedeno   měření    in  vivo,  kdy  byl
rušení na pracoviš�, pod  dohledem, vystaven sám
pacient a odezva  kardios�mulátoru  byla snímána
pomocí EKG holterovského záznamníku. 

Na  základě   mapování  EMP  byl  hlavním  rizikem
stanoven   elektromagne�cký  držák   obrobků.  Po
další  analýze  byla stanovena hranice bezpečného
pracovního  prostoru 10 cm nad  plochou  upínáku
a 5 cm  po  jeho  stranách.  Dále  byla  doporučena
změna   nastavení    kardios�mulátoru    viz   Tab.1.
Závěrem  studie  je  konstatování, že pacient může
vykonávat  bezpečně  své   povolání   při   dodržení
výše zmíněných doporučení.  

Tab.1: Doporučená úprava nastavení kardios�mulátoru
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